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15 січня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
2-3 градуси морозу, вдень 
0-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 8.09, захід - 16.45. 

16 січня - ясно, без 
опадів, вночі 3-4 градуси 
морозу, вдень 0-2 градуси 
тепла. Схід сонця - 8.08, за-
хід - 16.46. 

17 січня - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, вночі 0-2 градуси мо-
розу, вдень 0-1 градус те-
пла. Схід сонця - 8.07, за-
хід - 16.48. 

18 січня - хмарно з про-

ясненням, без 
опадів, вночі 2-3, вдень 
0-1 градус морозу. Схід 
сонця - 8.06, захід - 16.49. 

19 січня - хмарно, без 
опадів, вночі 3-4, вдень 
0-1 градус морозу. Схід 
сонця - 8.06, захід - 16.51.

20 січня - хмарно, без 
опадів, вночі 1-2, вдень 
0-1 градус морозу. Схід 
сонця - 8.05, захід - 16.52.

21 січня - хмарно, без 
опадів, вночі 2-3 градуси 
морозу, вдень 0-1 градус 
тепла. Схід сонця - 8.04, за-
хід - 16.54.

Погода в Тернополі й області

Фото Івана ПШОНЯКА.

Свято Коляди у Звинячі
На Чортківщині дорослі та діти відроджують українські традиції 3  

стор.

Афіша

У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ 
АКАДЕМІЧНОМУ ОБЛАСНОМУ 
ДРАМТЕАТРІ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

15 січня - музична комедія 
«Ніч перед Різдвом».

16 січня - комедія-притча 
«Вуйцьо з крилами».

19 січня - комедія «Рятуйте, 
мене женять» (Мала сцена).

22 січня - музична комедія 
«Фараони». 

23 січня - музична комедія 
«Ніч перед Різдвом». 

ДЛЯ ДІТЕЙ 
19 січня - музична казка 

«Троє поросят»
Початок вечірніх вистав о 

19:00.  
Початок вистав для дітей 

о 13:00.
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 

ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ 
20 січня - концерт «Возвесе-

лімся всі разом нині» академіч-
ного ансамблю народної музи-
ки «ВІЗЕРУНОК».

29 січня - новорічна імпре-
за «Віденський вечір» за участі 
академічного симфонічного ор-
кестру та солістів філармонії. 

Початок концертів о 18:30.
У ТЕАТРІ АКТОРА І ЛЯЛЬКИ

19 січня - ярмаркова виста-
ва «Шукай вітру в полі»

26 січня - казка «Легкий 
слон»

Початок вистав о 12:00 і 
14:30.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГАЛЕРЕЯ 
«БУНКЕРМУЗ»

16 січня - виставка про бут-
тя дерев львівського художни-
ка Ярослава Станчака. 

Початок о 19:00.

Життєві історії  
у “Сімейному 
гніздечку”

ПОДАРУНОК

10-11 стор.

Східні гороскопи  
за знаками зодіаку  
та роками народження
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Коли пенсіонери «роз-
багатіють», тоді в 
Україні майже скін-

читься «епоха бідності». 
Для цього потрібно, аби 
наші літні співвітчизни-
ки отримували у середньо-
му 5-6 тисяч гривень що-
місячно. Це, ймовірно, ста-
не можливим протягом на-
ступних п’яти років, зазна-
чила депутат ВР від партії 
«Слуга народу» Роксолана 
Підласа, коментуючи плани 
української влади. Для по-
літика є «абсолютно жахли-
вою» цифра у 3 тисячі гри-
вень пенсії. Це в середньо-
му. «Неможливо жити на ці 
гроші», - заявила Підласа. А 
що робити? Люди змушені 
якось виживати.  

Депутатка уточнила: середня 
пенсія у 5 тисяч ще не означатиме, 
що «епоха бідності» завершилася, 
але «це буде великий крок у цьо-
му напрямку». І констатувала, що 
в Україні «середня пенсія зростає 
дуже повільно».

Водночас, заступниця міністра 
соціальної політики Наталія Не-
нюченко зазначила: 70 відсотків 
українських пенсіонерів отриму-
ють виплати в сумі до 3 тисяч гри-
вень, що менше фактичного про-
житкового мінімуму. При цьому 
виплати для близько 1 мільйона 
людей ще нижчі й складають 1,5 
тисячі гривень на місяць. За сло-
вами чиновниці, сьогодні в Укра-
їні проживає понад 11 мільйонів 
пенсіонерів. 

Слід зазначити, мінімальна 
пенсія у 2020-ому має зрости із 
1638 до 1769 гривень. За даними 
опитування компанії «Research 

& Branding Group», повністю за-
довольнити потреби українсько-
го пенсіонера може пенсія розмі-
ром у 11041 гривню. Фантастич-
на цифра, зважаючи на нинішні 
реалії.  

І якщо пенсіонерам має виста-
чити на життя скромних три ти-
сячі, а то й менше, а багатьом пра-
цюючим українцям - трохи більше 
чотирьох тисяч, то, наприклад, де-
путату треба 100 тисяч. Таку суму, 
яку хотіли б отримувати нарде-
пи, назвав лідер парламентської 
фракції «Слуга народу» Давид 
Арахамія. 

Щодо платні міністрів, їхніх 

заступників, керівників окремих 
державних підприємств, то там де-
сятки, сотні тисяч, мільйони… У 
яких ще країнах світу державний 
посадовець може за місяць ста-
ти мільйонером? Офіційно. Про-
сто отримавши зарплату. За які за-
слуги нашим міністрам, керівни-
кам держпідприємств нарахову-
ють 100, 200, 300 відсотків надба-
вок до посадових окладів? Може 
Україна переживає економічний 
ренесанс, а люди просто цього не 
помічають? 

Приміром, гендиректор дер-
жавного підприємства «Укрпо-
шта» Ігор Смілянський крутіший 
за Трампа: його платня вища, ніж 
у президента США. Так, зарплата 
Смілянського в 1,9 мільйонів гри-
вень в місяць і 22,6 мільйонів у рік 
- у 2,5 разів перевищує оклад пре-
зидента Дональда Трампа. Річна 
платня глави Білого дому складає 
400 тисяч доларів. А Смілянський 
за 2020 рік може заробити майже 
мільйон «зелених», пише видання 
«Букви».  

Крім «епохи бідності», Україна 
переживає «епоху жадібності».   

Не слід забувати: кошти на 
утримання держави сплачують 
працюючі українці. І суми - не-
малі. За розрахунками Центру 
соціально-економічних дослі-
джень CASE Україна, більшість ві-
тчизняних працівників віддають 
на утримання держави близько 
половини своїх доходів. Це - ЄСВ, 

ПДФО, військовий збір, ПДВ, ак-
цизні та митні збори.

«Чимало податків стягують-
ся непомітно для самого платни-
ка, - вважає виконавчий директор 
«CASE Україна» Дмитро Боярчук. 
- Попри те, що податки до бюдже-
ту перераховують продавці, праце-
давці, виробники підакцизних то-
варів та імпортери, кінцевим плат-
ником усіх податків все одно є пра-
цівник і покупець. Податки або 
включені в ціну кінцевого товару, 
або віднімаються від зарплати».

А тим часом наша країна посі-
дає у Європі четверте місце за рів-
нем безробіття. Такі дані Мінеко-
номіки. Купівельна спроможність 
українців узагалі найнижча в Єв-
ропі. Як, власне, й зарплати. 

Щодо вітчизняної економіки, 
то цьогоріч, прогнозують експер-
ти, ситуація може погіршитись: 
показники у галузі енергетики 
свідчать про серйозний спад. До 
того ж, зараз у бюджеті вже є дір-
ка в рекордну для останніх років 
суму - 51 мільярд гривень. Для по-
рівняння дані попередніх років: 
2015-го - перевиконання на 12 мі-
льярдів, 2016-го - недовиконання 
на 1 мільярд, 2017-го - недовико-
нання на 3,6 мі-
льярдів, 2018-го 
- на 9,2 мільярди.

Крім «епохи бідності», 
Україна переживає «епоху жадібності» 

Слухаючи заяви українських політиків, пенсіонерам  
хочеться побажати витримки та довгих років 

життя. А тим, у кого пенсійний вік «на підході», - 
все-таки дочекатися виплат. 

До уваги 
споживачів 

природного газу!
ТОВ "Тернопільоблгаз" 

повідомляє:
З 01 січня 2020 року по 30 квіт-

ня 2020 року (включно) ТОВ «Терно-
пільоблгаз» встановлена гарантована 
ціна  для побутових споживачів та релі-
гійних організацій (крім обсягів, що ви-
користовуються для провадження їх 
виробничо-комерційної діяльності) за 
винятком тих споживачів, які бажають 
сплачувати за газ з 01.01.2020 за щомі-
сячною ціною та відмовилися від квар-
тальної ціни до 24 грудня 2019 року.

З 01 січня 2020 року по 30 квітня 2020 
року  гарантована квартальна ціна стано-
вить  6 913,99 грн. за 1000 м³ (з урахуван-
ням ПДВ, торгової надбавки постачальни-
ка, тарифу на транспортування природно-
го газу та без урахування тарифу на послуги 
розподілу природного газу для ПрАТ «Тер-
нопільгаз», який буде оплачуватися згідно 
з окремою квитанцією, наданою газорозпо-
дільним підприємством у відповідності до 
Постанови НКРЕКП №3040 від 24.12.2019 
«Про встановлення тарифу на послуги роз-
поділу природного газу для ПрАТ «Терно-
пільгаз»)

Більш детальну інформацію можна 
отримати на офіційному веб-сайті товари-
ства за адресою  http://teroblgaz.com.ua

Продовжуючи реформи де-
централізації та галузі охо-
рони здоров’я, започаткова-

ні ще у 2016 році, вже третій рік 
поспіль, починаючи з 2017 року, 
Тернопільська область реалізо-
вує проект з підтримки первинної 
ланки системи охорони здоров’я.

Для 155 амбулаторій загальної прак-
тики – сімейної медицини області при-
дбано сучасні високої прохідності авто-
мобілі на суму 68 мільйонів гривень. За-
значені машини використовуватимуть-
ся для обслуговування сільського насе-
лення. 

Голова обласної ради Віктор Овчарук 
нещодавно передав ключі від автомобі-
лів амбулаторіям Мельнице-Подільської 
ОТГ Борщівського району.

Також днями у Тернополі очільником 
обласної ради було передано 62 автомо-
білі лікарям загальної практики – сімей-
ної медицини Бережанського (4), Зба-
разького (16), Зборівського (8), Козів-
ського (6), Підволочиського (12), Тере-
бовлянського (9), Тернопільського (7) 
районів, ще раніше, 4 січня, відбулось 
вручення  70 автомобілів лікарям загаль-
ної практики – сімейної медицини Бор-
щівського (14), Бучацького (9), Гусятин-
ського (12), Заліщицького (10), Монасти-
риського (7), Підгаєцького (3), Чортків-
ського (15) районів. 

Віктор Овчарук зазначив: «Ще з 2018-
го року 85 закладів сільської медицини 
нашої області отримали таку автотехні-
ку, що дало можливість швидко надава-
ти медичну послугу, вчасно  доїхати до 
пацієнта.  Відтак це не просто полегшило 
сільським лікарям виконання професій-
них обов’язків, а насамперед – зберегло 
здоров’я та навіть життя багатьом меш-
канцям сільської місцевості.

Таким чином ще три роки тому було 
впроваджено в дію ініціативу, котра сьо-
годні зреалізувалась у конкретні автомо-
білі для сільських амбулаторій.

Тернопільська обласна рада не об-
межилася на цьому. Тож  нагадаю, що на 
початку 2019 року депутатський корпус 
скерував 100 млн. грн. на придбання ав-
томобілів для екстреної медичної допо-
моги. На  сьогодні вже закуплено 42. Не-

вдовзі їх передадуть у районні центри. А 
це також сприятиме швидкому і якісно-
му наданню медичної послуги тим, хто її 
потребує невідкладно. Тож наголошую, 
що депутатський корпус обласної ради 
послідовно впродовж усієї каденції (а 
це вже п’ятий рік поспіль) впроваджує у 
життя ліпші проекти та ініціативи у рам-
ках започаткованих у 2016 році реформ».

Сімейні лікарі Тернопільщини 
отримують  сучасні автомобілі 

Ольга ЧОРНА.
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Свято Коляди у Звинячі

Завітав на свято 
єпископ Павло 
Кравчук - правлячий 

архиєрей Тернопільсько-
Теребовлянської єпархії. 
Він поблагословив 
присутніх і закликав 
християн до взаємної 
любові та прославлення 
Ісуса, народження 
якого святкує весь 
християнський світ. 

На заході були також плас-
туни станиці Чортків, які пе-
редали християнам Вифлеєм-
ський вогонь надії, миру і лю-
бові.

Завітав на свято депутат 
обласної ради, директор ПАП 
«Дзвін» Василь Градовий.

- Дуже важливо, щоб наші 
діти та онуки знали українські 
традиції,  берегли їх. Адже ко-
лядки повсякчас супроводжу-
ють наш народ. Їх виконували 
повстанці у криївках, ті, кого 
вивозила радянська влада у 
Сибір, колядують наші воїни 
на Сході.  Тож у це чудове свято 
Коляди ми всі маємо знайти у 
своєму серці місце для любові, 
прощення, молитви, - зазначив 
він. - Обов’язково згадайте в 
молитвах наших героїв-воїнів, 

які сьогодні захищають неза-
лежність нашої держави на 
сході України. Згадаймо тих, 
хто сьогодні в холодних кри-
жаних окопах для того, щоб у 
нас був мир. 

За плідну працю на бла-
го християнської православ-
ної віри, турботу про Україну і 
майбутнє українства, за благо-
словення та проведення свята 
Коляди в селі Звиняч началь-
ниця відділу культури, туриз-
му, національностей та релігій 
Галина Чайківська нагородила 
подяками єпископа Тернопільсько-
Теребовлянської єпархії Пра-
вославної церкви України, ар-
хиєрея Павла, митрофорного 
протоієрея, настоятеля церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці 
ПЦУ села Звиняч, отця Михай-
ла Ткачука, заслуженого пра-
цівника сільського господар-
ства України, керівника ПАП 
"Дзвін" Василя Градового.

Опісля виступів почесних 
гостей на сцені запанувала 
справжня різдвяна феєрія у ви-
конанні місцевих та запроше-
них колективів. Зі сцени залу-
нали колядки, щедрівки та він-
шування у виконанні церков-
них хорів, які прибули із сіл Ко-
биловолоки, Скомороше, Чорт-

кова, Косова, Ромашівки, Біло-
божниці, Буданова та інших 
населених пунктів. 

Благословенними грамо-
тами єпископ Павло нагоро-
див учасників усіх колекти-
вів, які виступали цього дня 
на сцені.

- На святі зібралося багато 
людей – сільський клуб просто 
не вміщав всіх охочих, - розпо-
відає настоятель храму Різдва 
Пресвятої Богородиці села Зви-
няч отець Михайло. - Я щиро 
вдячний за допомогу в орага-
нізації нашій завідуючій сіль-
ською бібліотекою Галині 
Шкрабайло, без якої не обхо-
диться жодне свято. А ще Зви-

нячу дуже пощастило, що має-
мо доброго господаря – Василя 
Степановича Градового, який 
опікується селом і підтримує 
нас у всіх починаннях. Він допо-
міг нам в організації свята і під-
готував для усіх учасників свят-
кову гостину. Щиро дякуємо 
усім людям, які приїхали до нас 
і колядували разом із Звинячем. 

Організатори кажуть, про-
ведення свята Коляди у селі 
стане доброю традицією, 
оскільки воно припало до душі 
жителям Чортківщини, а та-
кож популяризує та відроджує 
українські звичаї і традиції.

Фото Івана ПШОНЯКА.

На Чортківщині дорослі та діти 
відроджують українські традиції

«Хай уся земля почує - Україна колядує» - під 
таким гаслом у селі Звиняч  Чортківського району 
організували колоритне фолькльорне різдвяне 
дійство. На свято з’їхалися хорові колективи храмів 
з довколишніх сіл. І діти, і дорослі зібралися разом, 
аби відродити давні звичаї. У центрі Звиняча 
звучали популярні сьогодні та старовинні колядки.
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У лікарню 
звертаються 

запізно
- На сьогодні стан захво-

рюваності на ГРВІ та грип у 
Тернополі нижче порогових 
показників. Це означає, що 
ситуація стабільна та контр-
ольована, зважаючи на зи-
мовий період, - роз’яснює 
начальник відділу охорони 
здоров’я та медичного забез-
печення Василь Даньчак. - 
Показник захворюваності на 
ГРВІ становить лише 64,6% 
(440 випадків на 100 тис. нас.) 
від орієнтовного розрахунко-
вого показника визначення 
низького рівня початку епі-
демії (він становить 681 ви-
падок).

Як додає Василь Даньчак, 
попри низький поріг захво-
рювання, відмічається висо-
кий показник госпіталізації. 
У стаціонарі Тернопільської 
комунальної міської лікарні 
№2 перебуває на лікуванні 41 
хворий з пневмонією. Вагомою 
причиною є те, що хворі потра-
пляли у стаціонар на 5-7, а іно-
ді і на 10-ту добу після початку 
захворювання уже з усклад-
неннями.

- Наша лікарня є спеціалі-
зованою щодо лікування пнев-
монії – розміщені спеціалізо-
вані ліжка, є фахівці та весь 
ресурс, пристосований для 
лікування таких хворих, тому 
їх в ургентному порядку ве-
зуть зі всього міста в другу лі-
карню, - розповідає Ростислав 
Левчук, директор комуналь-
ного некомерційного підпри-
ємства «Тернопільська кому-
нальна міська лікарня №2». – З  
середини грудня у нашій лі-
карні лікувалось 30 пацієнтів, 
з них – троє померло. В жодно-
го з них не діагностовано грип 
або вірусну патологію. Станом 
на сьогодні в лікарні є 41 паці-
єнт з пневмонією, встановлена 
вірусно-бактеріальна пневмо-
нія у трьох, і лише в одного діа-
гностований грип А. 

Тернопільські медики звер-
таються до тернополян з про-

ханням не займатися самоліку-
ванням та пройти вакцинацію, 
а сімейних лікарів - прихо-
дити додому до пацієнтів та  
обмежити консультації теле-
фоном.

«З метою оперативного ре-
агування на усі випадки в місті 
сформовано оперативний штаб 
під головуванням начальни-
ка відділу охорони здоров'я 
міської ради Василя Даньчака, 
- повідомляють у міській раді. - 
Штаб буде вивчати потенційну 
загрозу поширення пневмонії, 
забезпечуватиме широке ін-
формування населення про не-
обхідність звертання до лікарів 
на ранніх стадіях хвороби. Те-
лефони зв’язку з оперативним 
штабом – 52-56-96, електронна 
пошта - voz_ta_mz@ukr.net».

В Україні від 
ускладнень грипу 

померло троє 
людей

З початку епідсезону від 
ускладнень грипу померли 
п'ятеро людей - з них один 
чоловік з Тернопільщини, по-
відомляє Центр громадського 
здоров'я. Із жовтня 2019 по 12 
січня 2020 року від ускладнень 
грипу померли 5 дорослих: дві 
жінки та троє чоловіків. Троє 
померлих зареєстровано на 
Житомирщині, по одному на 
Тернопільщині та Запоріжжі. 
Ніхто із померлих не мав ще-
плення від грипу. Перший ле-
тальний випадок зафіксовано 
31 грудня, повідомляє Центр 
громадського здоров'я. З 31 
вересня до 12 січня захворіло 
2,2 млн людей (5,8% населен-
ня), із них 1,5 млн – діти (68% 
від усіх захворілих). Госпіталі-
зовано 61 842 людини.

Як можна 
заразитися 

вірусом грипу: 
- під час кашлю і чхання 

інфікованої людини віруси 
можуть поширюватися на від-

стань до 1 м, тому важливо 
триматися від людей із проя-
вами грипозної інфекції на від-
стані хоча б 2 м. А хворі люди 
мають прикривати ніс та рот 
під час кашлю і чхання. 

- контактним шляхом (рід-
ше), тобто через руки, поверхні 
предметів, носовички, іграшки 
тощо, які забруднені віруса-
ми грипу. Тому дуже важливі 
для попередження зараження 
часте миття рук з милом, во-
логе прибирання поверхонь 
та користування одноразови-
ми носовими хустинками, які 
після використання необхідно 
одразу ж викинути. За пер-
ших симптомів обов’язково 
звертайтеся до сімейного лі-
каря. Самолікування може 
бути загрозливим для вашого 
здоров’я. 

Грип має симптоми, подібні 
до ознак ГРВІ, але набагато не-
безпечніші. Симптоми грипу:  
раптовий початок хвороби, 
головний біль, ломота у м’язах 
та суглобах, біль у горлі, підви-
щення температури. 

Найкраща профілактика 
грипу - щорічна вакцинація. 
Імунізація зменшує ймовір-
ність захворіти на грип і ризик 
серйозних ускладнень, госпі-
талізації та смерті від захво-
рювання. 

У МОЗ України наголошу-
ють: епідемії грипу – немає.

- З 30 грудня 2019 року по 
5 січня 2020 року на ГРВІ за-
хворіли 101 175 людей, із них 
65,4% - діти віком до 17 років. 
Інтенсивний показник захво-
рюваності склав 264,6 на 100 
000 населення, що на 44,5% 
менше епідемічного порога 
в Україні. Впродовж звітного 
тижня проти грипу вакцину-
валися більше 1,5 тис. людей, 
а з початку епідемічного сезо-
ну щеплення зробили 229 тис. 
осіб. В усіх регіонах України 
активність грипу та ГРВІ зпе-
ребуває на епідемічному рівні. 
Станом на сьогодні показник 
захворюваності нижчий від 
минулорічного на 12%.

БЕРЕЖІТЬСЯ ГРИПУ! 
На Тернопільщині до епідемії ще далеко, але багато хворих на пневмонію

Інформація про лікарні, переповнені 
хворими на пневмонію та 
небезпечний грип, який вражає 
легені, активно шириться 
Тернопіллям. В обласному 
центрі створили оперативний 
штаб, аби відстежити ситуацію 
із захворюванням населення. 
Запевняють, все під контролем.
А кількість хворих у аналогічний 
період минулого року була більша.

Часто мийте руки 
та уникайте 

скупчення людей
1). Найкращим засобом, що забезпечує повноцінну 

та високоефективну профілактику грипу, є вакцинація. 
Щеплення від грипу рекомендується робити дітям у віці 
від 6-ти місяців, а також усім дорослим людям.

2). У разі захворювання слід якомога скоріше зверну-
тися до лікаря. Не займатися самолікуванням. Це дуже 
небезпечно.

3). Регулярно вживати загальнозміцнюючі препара-
ти та засоби для підсилення імунітету.

4). Забезпечити всім членам сім’ї повноцінне харчу-
вання з високим вмістом вітамінів у природному вигля-
ді.

5). Крім того, в період зростання захворюваності на 
грип необхідно запровадити такі зміни в спосіб життя:

- уникайте контакту з особами, які мають симпто-
ми грипу. Якщо така людина є у вашому оточенні, по-
старайтеся дотримуватися дистанції не менше 2 м;

- обмежте своє перебування в місцях великого скуп-
чення людей;

- якомога частіше провітрюйте приміщення;
- намагайтеся не торкатися очей, носа, рота неми-

тими руками;
- уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
- прикривайте ніс і рот при чханні або кашлі однора-

зовою паперовою серветкою, яку одразу ж після вико-
ристання треба викинути;

- частіше мийте руки (цього правила особливо важ-
ливо дотримуватися дітям, які дуже часто торкають-
ся руками всього, що їх оточує).

6). Відвідуйте лікарів, проводьте щоденний моніто-
ринг рівня захворюваності за місцем проживання.

7). За місцем праці звертайтеся керівників щодо про-
ведення вакцинації.
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Новий день не відразу настає піс-
ля нічної пітьми. Спочатку зоря своїм 
промінням пробуджує землю, спонукає 
прокинутися від сну людину і все, що є 
на землі живого. 

Так само і в духовному світі. Не 
відразу явився у світ і Христос, Сонце 
правди. Людина після пітьми гріховної 
не змогла б дивитися на це Сонце істи-
ни. І Творець, щоб підготувати людей 
до прийняття Христа, послав Свого ві-
сника, який повинен був підготувати 
свідомість людську до прийняття Бога, 
що прийшов у світ.

І ось у Палестині, на берегах ріки Йор-
дану, понад дві тисячі років тому почувся 
величний, урочистий голос проповід-
ника покаяння, великого пророка Івана 
Предтечі. Самий вигляд його зворушу-
вав серця людей. Серед загального ду-
ховного занепаду, подвижник молитви, 
глибокої віри і благочестя, одягнутий у 
волосяницю, звертав своє богонатхнен-
не слово до всіх, у кому ще не згасла іс-
кра духовного життя, прагнення правди. 
Вони пішли на поклик, що виходив з уст 
Івана: «Покайтесь, бо наблизилося Цар-
ство Небесне» (Мф. 3, 2).

Зворушені люди питали, що їм ро-
бити. Одним Предтеча говорив – слід 
бути милосердними, другим – бути за-
доволеними своїм становищем, третім 
– щоб не чинили кривди іншим. Люди 
вірили пророкові, а потім сходили у 
воду річки Йордану, виявляючи цим 
бажання очиститися від гріховної 
скверни. Не була спокійною ріка від 
великої сили народу, що хрестився від 
Івана, чуючи від нього: «Я хрещу вас 
водою в покаяння, але Той, Котрий йде 
за мною, сильніший за мене…Він хрес-
титиме вас Духом Святим і вогнем» 
(Лк.3, 11).

І одного разу, коли до Предтечі, як 
завжди, прийшло багато людей, він,  
пильно подивившись у далечінь Йор-
данської пустелі, стрепенувся і вказу-
ючи на Того, Хто наближався до лю-
дей, сказав: «Ось Агнець Божий, Який 
бере на Себе гріхи світу» (Ін. 29). Як 
наблизився Ісус, Іван замовк, не нава-
жуючись проповідувати, коли Господь 
опинився поряд. А на прохання Його 
хреститися сказав: «Мені треба хрести-
тися від Тебе, а Ти приходиш до мене». 
Однак на це почув: «Облиш нині, бо так 

належить нам учинити всяку правду» 
(Мф. 3, 14-15). І тоді пророк, покірний 
голосу свого Господа, уводить Його в 
Йордан і річка омиває своїми струме-
нями Того, Хто створив небо і землю, 
омиває безгрішне тіло Спасителя світу, 
Сина Божого.

Як солодко людському серцю, а над-
то грішному, почути, що Христос за-
для нашого спасіння, заради спасіння 
грішної людської душі, ввійшов у води 
Йордану, щоб освятити все на землі. Не 
Йордан омиває безгрішне тіло Ісуса, а 
Господь освячує водну стихію. І в той 
час, коли Ісус, охрестившись, вийшов 
з води, відкрилося над Ним небо і по-
чувся звідти голос: «Це є Син Мій Улю-
блений, в Ньому Моє благовоління» 
(Мф. 3, 17). Яскравим світлом засяяли 
відкриті небеса і Дух Святий у вигляді 
голуба – прекрасний символ чистоти 
і краси – зійшов на Ісуса, засвідчуючи 
початок Його земного служіння щодо 
спасіння людей, зміцнюючи сили Сина 
Людського.

Від цього часу почалося відкрите 
служіння Христа Спасителя людству. У 
світлий день Хрещення Господа – Бого-

явлення – в усій Своїй силі Бог засвід-
чив Себе в Тройці. Коли і над нами звер-
шувалося таїнство святого Хрещення, 
коли ми всиновлялися Богові і стали 
дітьми Його, над нами так само розкри-
лося небо. Але тільки той, хто може зі-
йти на висоту духовну, хто серцем сво-
їм зрозуміє великі божественні істини, 
тільки він може бути тайновидцем.

А ми будемо радіти і молитися, що 
наше хрещення знаменувалося зна-
ками благодаті Божої. Бо ми одержали 
при купелі Хрещення святий хрест, що 
є знаком благовоління, знаком небес-
ної благодаті, знаком небесної великої 
Божественної любові, знаком нашого 
спасіння, нашого всиновлення Христу.

Христос хрещається! У річці, в Йор-
дані!

«Ось Агнець Божий, Який бере на себе гріхи світу»
У неділю, 19 січня, свято Водохреща 

Які канали 
закодують?

Супутниковий сигнал 
своїх каналів закодують чо-
тири найбільші медіагрупи: 
StarLightMedia, 1+1 media, 
InterMediaGroup та «Медіа Гру-
па Україна». Усього з вільного 
доступу зникнуть 23 супутни-
кові канали: СТБ, ICTV, Новий 
канал, М1, М2, «Оце», «1+1», 
«2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІ-
АН», «Бігуді», «Інтер», НТН, К1, 
К2, «Мега», «Піксель», Zoom, 
«Enter-фільм», «Україна», НЛО 
ТБ, «Індиго TV».

Канали будуть закодовані 
системою умовного доступу 
Verimatrix. Це американська 
безкарткова система, яку не-
можливо зламати чи «пере-
прошити». У медіакомпаніях 
свідомі того, що не всі корис-
тувачі перейдуть на платні 
послуги. Але вважають, що 
це правильна довгострокова 
стратегія розвитку.

«Кількість тих, хто готовий 
платити за якісну послугу в 
Україні, як і в усьому світі, зрос-
тає. Радує, що наших глядачів 
цікавлять саме національні 
канали. Топ-6 телеканалів 

(«Україна», «1+1», ICTV, СТБ, 
Новий канал та «Інтер») − це 
той ключовий продукт, якого 
потребує більшість», − переко-
наний директор зі стратегії та 
розвитку бізнесу «Медіа Групи 
Україна» Федір Гречанінов.

Варто наголосити, що під 
кодування потрапить лише 
розважальне супутникове те-
лебачення. Інформаційні су-
путникові канали залишаться, 
як і раніше, безкоштовними. 
Зокрема, відкритим буде дер-
жавне та суспільне мовлення – 
«Перший», «Культура», «Рада», 
UA TV.

Чому закривають 
сигнал?

Експерти називають де-
кілька причин кодуван-
ня супутникового сигналу 
українськими медіагрупами. 
Найперше – це питання ліцен-
зійних прав і безпеки. Оскільки 
канали купують ліцензований 
контент лише для території 
України, то мусять забезпе-
чити його поширення лише в 
межах кордону. Тим часом від-
критий супутниковий сигнал 
дозволяє дивитись програми 
не лише українцям, а й сусід-

нім країнам. Зокрема, це стосу-
ється західних фільмів, серіа-
лів, спортивних трансляцій та 
різноманітних розважальних 
шоу.

Ще однією причиною коду-
вання супутникових каналів є 
зобов’язання медіагруп перед 
провайдерами, які надають 
ТБ-послуги. Саме провайдери 
зацікавлені в тому, щоб роз-
важальних каналів не було у 
вільному доступі.

«Наразі ринок платного 
телебачення належить про-
вайдерам. І вони нам вказу-
ють шлях, яким цей ринок 
може розвиватися. Кодування 
супутника − одна з їхніх ви-
мог», − розповів Микола Фа-
єнгольд, комерційний дирек-
тор дивізіону Digital&PayTV 
StarLightMedia.

За його словами, що більше 
медіа розвинуть цей ринок, то 
більше перспектив матимуть 
для виробництва контенту.

Серед інших причин ко-
дування експерти називають 
також боротьбу із піратством. 
На їхню думку, це допоможе 
покласти край незаконним ТБ-
сервісам, які ретранслюють 
продукти без дозволу власни-

ків. Власне, за кордоном прак-
тично немає суто безкоштов-
ного телебачення.
Що робити власникам 
супутникових антен?

Власники супутникових ан-
тен можуть або далі дивитись 
безкоштовні канали, що зали-
шились, або купити тюнер для 
розкодування, або ж обрати 
альтернативу.

Аби дивитись далі СТБ 
чи «1+1», доведеться купити 
спеціальний тюнер з вбудо-
ваною системою кодуван-
ня Verimatrix. В інтернет-
магазинах його можна 
придбати за 1099 грн. На ньо-
му має бути обов’язкове мар-
кування «УТБ» («Українське 
телебачення»). Після цього 
потрібно підключитись до офі-
ційних посередників – XtraTV 
або Viasat – й обрати зручний 
абонентський пакет. Напри-
клад, XtraTV має 7 пакетів. 
Найдешевший – 55 грн/міс., 
найдорожчий – 189 грн/міс. 
Водночас Viasat пропонує 5 та-
рифних пакетів, вартість яких 
коливається від 69 до 249 гри-
вень на місяць.

Інші варіанти – обрати 
один із альтернативних спо-
собів перегляду ТБ. Зокрема, 
це може бути цифрове ефірне 
мовлення (Т2). Для цього по-

трібно придбати антену і тю-
нер для прийому цифрового 
сигналу.

Також можна підключити 
кабельне телебачення. Сьогод-
ні найбільшими провайдерами 
є компанії «Тріолан» і «Ланет». 
Через переформатування ме-
діаринку у новому році вони 
підвищили ціну на свої послу-
ги. Вартість місячного пакету 
в «Тріолані» зросла з 70 грн до 
96 грн. У «Ланеті» найдешев-
ший пакет коштує 59 грн/міс., 
хоча раніше в компанії попере-
дили про зростання тарифу до 
90 грн.

Як альтернативу супутни-
ковому ТБ експерти радять 
також інтернет-телебачення, 
яке дає можливість дивитись 
фільми і передачі на різних 
пристроях і в будь-яких міс-
цях. Це так звані IPTV та ОТТ-
платформи. Найпопулярніши-
ми сервісами є Megogо (від 80 
грн/міс.) та Oll.tv (від 79 грн/
міс.). Також в Україні набуває 
популярності американський 
Netflix, місячна підписка на 
який коштує близько 212 грн.

Варто наголосити, що змі-
ни торкнуться лише тих, хто 
дивиться супутникове телеба-
чення. Для глядачів ефірного 
ТБ усе залишиться по-старому. 
А на глядачів кабельного теле-
бачення чекає зростання тари-

ЗАКОДОВАНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: 
за що будуть 
платити українці?
З 20 січня глядачі супутникових антен втратять доступ до 23 українських 

каналів. Їхній сигнал буде закодовано. Майже шістьом мільйонам українців 
доведеться або платити за перегляд, або шукати альтернативу. Які канали 

зникнуть із вільного доступу і чому? На ці питання спробували відповісти 
експерти Центру громадського моніторингу та контролю.
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Українцям ускладнять в’їзд у 
Шенгензону з 2021 року

Із 2021 року Євросоюз запускає 
систему авторизації в’їзду до Шен-
гену для країн, які мають безвізовий 
режим з ЄС, у тому числі для Украї-
ни. Українці перед поїздкою до країн 
Шенгену будуть заповнювати онлайн-
анкету ETIAS - EU Travel Information & 
Authorisation System - і платити 7 євро 
(раз на 3 роки). Це не торкнеться дітей і 
людей старших 70 років, йдеться на сай-
ті ETIAS. У системі ETIAS мандрівникам 
необхідно буде подати онлайн-анкету 
не пізніше, ніж за 96 годин до вильоту. 
Щоб уникнути проблем на кордоні, ан-
кету слід заповнювати мінімум за 4 дні 
до виїзду. Авторизація розрахована на 
поїздки, тривалістю до 90 днів. Заповне-
ння форми потребує не більше 10 хви-
лин. Щоб заява була прийнята, оплата 
візи має бути зроблена за допомогою де-
бетової або кредитної карти. Після отри-
мання оплати запит ETIAS автоматично 
відправляється і перевіряється систе-
мою. Єдиним документом, що має бути 
при заповненні заяви, є біометричний 
паспорт. Після реєстрації мандрівник 
отримає повідомлення на свою електро-
нну пошту. Але навіть у разі схвалення 
заявки остаточне рішення про допуск 
на територію ЄС прийматимуть прикор-
донники під час паспортного контролю 
при в’їзді.

Трамп заявив, що США 
захищають Європу від Росії
Президент США Дональд Трамп за-

явив, що американська влада отримує 
замало коштів від країн Європи за за-
хист від Росії. «У НАТО протягом бага-
тьох років вигравали за рахунок США. Ми 
захищаємо Європу від Росії, при цьому ви-
трати країн Альянсу на оборону постій-
но знижуються в останні 15-18 років», 
- сказав Трамп, виступаючи на мітингу в 
штаті Огайо. На думку президента США, 
через подібні заяви він не подобається 
європейським лідерам, на відміну від 
свого попередника Барака Обами. 

Торік світ пережив 820 
природних катастроф

820 природних катастроф стали-
ся у світі минулого року. Через них за-
гинули близько 9 тисяч людей. Загалом 
шкоду, якої стихійні лиха й антропогенні 
катастрофи завдали світовій економіці в 
2019-ому, оцінили у близько $150 мільяр-
дів, свідчать дані компанії «Munich Re». 

Збитки Британії через Brexit 
досягли $170 мільярдів

Економічні збитки Великої Бри-
танії в зв’язку з виходом з Євросою-
зу вже досягли 130 мільярдів фунтів 
($170 мільярдів). Про це свідчать дані 
дослідження Bloomberg Economics. До 
кінця цього року планується додати ще 
70 мільярдів фунтів. 

Меркель підтримала 
будівництво 

«Північного потоку-2»
На зустрічі в Кремлі президент 

Росії Володимир Путін і канцлер Ні-
меччини Анґела Меркель обговорили 
майбутнє газопроводу. Путін заявив, 
що РФ самостійно добудує «Північний 
потік-2». Проєкт може бути завершений 
до кінця 2020 року або в I кварталі 2021-
ого, пишуть «Відомості». Меркель також 
вважає за можливе будівництво газо-
проводу, незважаючи на санкції США. 
Канцлер обіцяє підтримку і зазначає, що 
ПП-2 - економічний проєкт. Експерти ж 
кажуть: «Північний потік-2» для Німеч-
чини - це вибір стратегічного партнер-

ства: США чи Росія. Схоже, свій вибір 
Берлін зробив. Україна виступає проти 
будівництва газопроводу. Противника-
ми, крім США, є також Польща і країни 
Балтії. Посол України в Австрії Олек-
сандр Щерба назвав «Північний потік-2» 
«петлею на шиї України».
Зміни клімату та вирубка дерев 

провокують лісові пожежі у світі
Кілька місяців тому Австралію охо-

пили масштабні лісові пожежі. Подібні 
природні катастрофи можуть виник-
нути на будь-якому континенті - зміни 
клімату й масова вирубка лісів підвищу-
ють ризик займань у всьому світі. Про 
це пише Deutsche Welle. В Австралії ві-
сім мільйонів гектарів знищено вогнем, 
загинули 25 людей і мільйони тварин. І 
проблема стосується не лише згаданої 
країни. Торік платформа Global Forest 
Watch Fires нарахувала по всьому світу 
4,5 мільйонів пожеж. Це на 400 тисяч по-
жеж більше, ніж у 2018 році. «Глобально 
ризик пожеж зростає», - сказала доктор 
Сюзанне Вінтер, яка керує відділом лісів 
у Світовому фонді дикої природи (WWF). 
Американець спіймав гігантську 

рибу, якій 50 років

У прибережних водах американ-
ського штату Флорида рибалка Джей-
сон Бойлл спіймав рибу, довжина якої 
перевищує середній зріст дорослої 
людини. Гігантська риба важить 159 кг, 
а її довжина - близько 189 см, повідомляє 
ICTV. Чоловік розповів, що рибу вдалося 
спіймати на звичайну вудочку і затягну-
ти її на човен. Улов зацікавив експертів 
з Дослідного інституту дикої природи і 
рибного господарства Флориди. Вони 
припустили, що цій рибі приблизно 50 
років, а жити вона має на глибині при-
близно 180 метрів.

Мільярдер з Японії шукає 
дівчину для польоту на Місяць

Японський мільярдер вирішив 
знайти кохання, щоб відправитися 
разом на Місяць. Хоча заможні люди 
мають достатньо грошей, проте інколи 
їм не вистачає щирості людського спіл-
кування та ніжних почуттів. У подібній 
ситуації опинився мільярдер Юсаку Ма-
едзава. Він хоче відвідати Місяць у 2023 
році на космічному кораблі Starship, 
розробкою якого займалася компанія 
SpaceX, заснована Ілоном Маском. Юсаку 
буде першим, хто випробує винахід Мас-
ка, пише iStock. Але річ у тім, що чолові-
кові вже 44 роки, а дівчини досі не має. 
Тому хоче знайти кохання, щоб полетіти 
з ним до зірок. У мільярдера є вимоги до 
претенденток: дівчина має бути само-
тньою, віком не менше 20 років; пози-
тивною та яскравою індивідуальністю; 
зацікавленою в косміч-
них польотах; бажати 
миру всій планеті та на-
солоджуватися життям.

В Україні - найбільше 
політпартій у Європі

На 1 січня цього року в Україні зареє-
стровано 349 партій, що є одним із най-
вищих показників у Європі. Однак участь 
у виборах бере лише незначна кількість. 
На останніх парламентських виборах спис-
ки кандидатів висунула лише 21 політси-
ла, повідомляє Комітет виборців України. 
Спостерігається тенденція реєстрації так 
званих регіональних партій. Відповідно 
до закону, всі партії мають всеукраїнський 
статус, однак на практиці деякі часто зо-
середжують діяльність в одному місті чи 
області. Також тривають маніпуляції з на-
звами. Понад 10 партій використовують у 
своїй назві слово «блок», хоча блоки вже 
впродовж значного часу не передбачені 
виборчим законодавством.

Навіщо Раді співпраця з 
парламентами ОАЕ, Монако і 

Саудівської Аравії
Монако - князівство, в якому є пар-

ламент, але він збирається двічі на 
рік, а князь може розпускати його, 
коли захоче. А в ОАЕ парламент взагалі 
носить дорадчий характер. Як і в Саудів-
ській Аравії. Але це не заважає нашим 
обранцям створювати міжпарламентські 
групи і кататися туди для «тісної співпра-
ці», інформує Комітет виборців України. 
У Верховній Раді створено 47 груп між-
парламентських зв’язків із зарубіжними 
країнами. Найпопулярнішим напрямком 
цих зв’язків є США. У штатівську групу 
входять 176 нардепів. 144 обранці праг-
нуть співпрацювати з Канадою, ще 135 
- із Великобританією. Серед екзотичних 
напрямків співпраці лідирують Об’єднані 
Арабські Емірати: до складу групи вхо-
дять 118 депутатів. У групі Монако - 17. 
Співпрацювати із Саудівською Аравією 
хоче 21 нардеп. Цікаво, що ОАЄ, Монако та 
Саудівська Аравія, фактично, є монархія-
ми, тому їхні парламенти не мають впли-
ву всередині країни.
Зарплату керівника «Укрпошти» 

підвищили майже до двох 
мільйонів 

Платня директора «Укрпошти» Іго-
ря Смілянського у 2020 році складає 
1 мільйон 866 тисяч 808 гривень і 33 
копійки. Це - 395 мінімальних зарплат 
українця або одна трикімнатна квартира 
в центрі Києва. Інформація про підвищен-
ня зарплати працівникам «Укрпошти» 
міститься у фінансовому плані, опубліко-
ваному на сайті Міністерства інфраструк-
тури, передає 24 канал. Зарплата Смілян-
ського зростала дуже стрімко протягом 
останніх кількох років: у 2018-ому вона 
становила «всього» 572 тисячі гривень. 
У 2019-ому - 1 мільйон 427 тисяч. У 2020-
ому - 1 мільйон 866 тисяч.  

Вітчизняні АЕС критично 
зносилися

Більшість із 15 розташованих в 
Україні атомних енергоблоків досягли 
граничного терміну експлуатації і по-
требують модернізації. Про це повідо-
мляє УНН. Вартість продовження терміну 
експлуатації енергоблоків (максимум 20-
30 років) обчислюється мільярдами гри-
вень. «Але такого фінансування немає і в 
найближчому майбутньому не буде. Без-
печне виведення з ладу зношених реакто-
рів обійдеться ще дорожче - по мільярду 
доларів на кожен. Наслідки латання ді-
рок і зовсім непередбачувані, - йдеться 
у виданні. - Порушити правила і терміни 
експлуатації обладнання АЕС - найгірше, 
що можна зробити. Занадто висока ймо-
вірність нової техногенної катастрофи». 
Тим часом країни ЄС активно заміщують 

атомну та вугільну генерацію електро-
енергії альтернативною. Це не просто 
тренд, а економічна доцільність.

Податок на землю 
планують підвищити  

В Україні планують підвищити по-
даток на землю для поповнення місце-
вих бюджетів. Про це в ефірі радіо «Но-
вий час» заявив голова парламентського 
комітету з питань фінансів, податкової 
та митної політики Данило Гетманцев. За 
його словами, згаданий податок низький. 
«Я вважаю, що податок на землю, особли-
во в тих регіонах, де органи місцевої вла-
ди, граючись у популізм, встановлюють 
його на мінімальному рівні, є дуже низь-
ким. Необхідно його переглянути, аби по-
повнити місцеві бюджети. Бо податок на 
землю є одним із основних джерел надхо-
джень до місцевих бюджетів», - зазначив 
Гетманцев. І додав, що не готовий наразі 
говорити про конкретні цифри.

Найбільше українців 
експлуатують 

на батьківщині та в РФ
Основними країнами експлуатації 

українських громадян є Росія та сама 
Україна. Про це повідомив заступник мі-
ністра соціальної політики з питань єв-
ропейської інтеграції Сергій Ніжинський, 
передає пресслужба Мінсоцполітики. Так, 
внаслідок російської збройної агресії про-
ти України, що призвело до окупації час-
тини територій Донецької та Луганської 
областей, постійно порушуються права 
українців. «Починаючи з 2015 року гро-
мадяни України масово потерпають від 
втягнення їх у військовий конфлікт, зо-
крема чоловіків експлуатують для роз-
вантаження боєприпасів, риття окопів, 
розмінування територій. Жінок ґвалту-
ють. А дітей використовують як живий 
щит, продають, здають у жебракування, 
дівчаток використовують у секс-індустрії 
тощо», - йдеться у повідомленні.

З 16 січня реклама в ЗМІ має 
бути українською мовою

З 16 січня цього року в Україні вся 
реклама на телебаченні, радіо та в 
друкованих ЗМІ повинна бути лише 
українською мовою. Рішення набуде 
чинності відповідно до статті 32 Закону 
«Про забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної», ухваленого 
25 квітня 2019 року, повідомляє сайт На-
цради з питань телебачення і радіомов-
лення. Хто може розміщувати рекламу 
іноземною мовою? Телерадіоорганізації 
закордонного мовлення; телерадіоорга-
нізації, що ведуть мовлення однією або 
кількома офіційними мовами Євросоюзу, 
поряд із державною мовою можуть розмі-
щувати рекламу офіційними мовами ЄС; 
допускається розміщення реклами одні-
єю з офіційних мов ЄС у друкованих ЗМІ, 
які видаються цією мовою. За порушення 
Закону загрожує штраф від 3400 до 5100 
гривень, або попередження, якщо пору-
шення вчинене вперше.

Школярі зможуть безкоштовно 
подорожувати країною

У Кабміні повідомили про запуск 
програми мобільності молоді. Про це 
свідчить інформація на сайті відомства. 
За словами прем’єра Олексія Гончарука, 
програма ставить за мету виховувати со-
ціально активну, свідому молодь. Адже, 
як виявилося, більшість українських шко-
лярів не залишали межі своєї області про-
тягом останніх 3 років. Стартує програма 
з квітня цього року. Уряд запускатиме 
пілотні проекти між кількома регіонами 
України. Повноцінно програма, яка під-
вищить самостійність, життєстійкість та 
спроможність молоді, запрацює до кінця 
року. На безкоштовні переїзди школярів 
різними куточками України уряд закла-
дає 500 млн. грн.

Україна Світ



№3 (338) /15 січня-21 січня 2020 р. 7Наш ДЕНЬЗорі віщують nday.te.ua

 Овен 
Рік для представників цього 

знаку буде складатися з двох час-
тин. Перша принесе багато зна-
йомств, можливо, нове кохання, 

цікаву роботу і гроші. Ви тільки 
не лінуйтеся і не пропустіть ті 

можливості, які з'являться на вашому 
шляху. А ось у другій половині року вам за-

хочеться кинути все і поїхати далеко, сховатися. Але не 
варто, краще вирішити всі проблеми, ви впораєтеся.У 
справах слід бути уважнішими до дрібниць, а от на 
більш глобальному рівні проектів розмінюватися на 
дрібні напрямки не треба. Вибирайте солідніші. 

З рідними варто знаходити спільну мову, навіть 
якщо свій язик доведеться прикушувати. 

У плані здоров'я потрібно уникати переїдання, а в 
любовній сфері – не тупити. Якщо знайшлася потрібна 
людина, активніше висловлюйте свої почуття. 

Телець
Рік дає Тельцю можливість 

реалізувати карколомні плани. 
Якщо ви мріяли про навколосві-
тову подорож або пишне весілля, 

починайте діяти.. 
На роботі чекає чимало цікавих 

проектів – що може не дуже добре 
позначитися на особистому житті та здоров'ї. Тож за 
здоров'ям краще постежити, а своїй половинці приді-
ляти більше уваги. Сімейним Тільцям доведеться по-
старатися, адже рік змінить їх до невпізнанності (у хо-
рошому сенсі), а не всі партнери це витримають.

Гроші будуть приходити легко – але і витікати та-
кож. Над кожною копійкою чахнути не варто – краще 
до кінця року дозволити собі нормальний відпочинок 
за кордоном або в селі у рідні (тут кожен сам повинен 
вирішувати).

 Близнюки 
Рік Щура для Близнюків буде 

дуже активним. 2020-й для вас 
- час дії. Годі мріяти, зберіться і 
починайте працювати - вам щас-
титиме у справах, варто лише по-

чати займатися тим, що справді до 
душі. 

Нові знайомства допоможуть у роботі. 
А це, в свою чергу, позитивно позначиться на фінансо-
вій сфері. У відпустку краще йти влітку. 

Щоб все було спокійно на сімейному фронті – не від-
мовляйте в допомозі своїм рідним, їм зараз це потрібно. 

Рак
Скромні Раки в 2020 році зди-

вують всіх своєю активністю. Ви 
станете сильними, хоробрими, 
навіть самі себе будете дивувати. 
Рік обіцяє багато перемог, доле-

носні знайомства, успішний бізнес. 
Але є одне «але» - не будьте одинаком, 

працюйте з колективом. Завзятість і відповідальність 
компенсуються матеріально. 

Варто уважніше стежити за здоров'ям, а в особистих 
питаннях частіше покладатися на добрий гумор. 

Також потрібно ретельніше стежити за своєю зо-
внішністю – до кінця року це буде винагороджено пози-
тивними змінами на любовному фронті або кар'єрному 
(тут кому як пощастить). 

 Лев 
Хороший рік для Лева. Бага-

то перемог, успіх, вдалі почи-
нання. Але зірки радять звер-
нути увагу на сім'ю. У любовній 

сфері на Лева чекає чимало при-
ємних моментів – аж до бурхливо-

го роману.
На роботі обставини теж сприяти-

муть успіху – та так, що варто побоюватися заздрості 
й підлості від колег. Так що від колег варто тримати-
ся подалі, а ближче до начальства. 

З активним спортом варто бути обережнішими. 
Якщо ви планували зайнятися фігурою, змінити зо-
внішність, стати здоровішими, то рік прекрасно під-
ходить для цього.

Діва 
Життя у Діви в 2020 році 

буде насиченим, але приємним: 
майже кожна мить - у радість. 
Головне – не нервувати через 

дрібниці й триматися подалі від 
людей негативних, корисливих. 
У коханні варто замінити критику 

(навіть конструктивну) ніжністю і романтикою – це 
набагато швидше й ефективніше допоможе досягти 
гармонії. 

Зробіть те, про що мріяли. Стрибайте з парашу-
том, бігайте марафони, вирушайте жити на інший 
кінець світу. Все вийде, ви - найбільш щасливий знак 
2020 року. Користуйтеся цим, не витрачайте час на 
мрії та рутину.

 Терези
Терезам варто думати сім ра-

зів, а потім робити. Не час роз-
лучатися, кидати роботу, брати 
кредити. Краще синиця в руках, 

ніж журавель у небі. Але є і хо-
роші новини. Ви зможете досягти 

багато чого у творчості. Ви можете 
успішно вирощувати рослини, писати 

дисертацію або книгу.
Варто стежити за своїм настроєм, не заганяти 

себе в депресію. Тоді й з роботою, в особистій сфері 
проблем не буде. Саме в рік Щура у самотніх Терезів 
можлива зустріч з "тим самим". 

А ось на роботі пік успіху припаде на кінець року. 
Можливі перебої з грошима – так що бюджет треба 
ретельно планувати. 

 Скорпіон 
Для Скорпіона рік Щура буде 

цілком вдалим – якщо йти на 
компроміси. Початок року вар-
то провести спокійно, накопи-
чуючи енергію для бурхливої 

весни. 
Зі здоров'ям і новими знайом-

ствами варто бути уважнішими: людей – не пус-
кати до себе на шию, а свій організм – не запускати. 
А особливо відповідально ставитися до свого харчу-
вання. 

У цьому році дозвольте собі здійснювати свої мрії 
й не сумнівайтеся у власних силах. 

Стрілець 
У рейтингу щасливчиків 

2020 року Стрілець не обділе-
ний увагою. Ви все зможете, 
все зробите. Але є неприєм-
не «але»: початок року буде не 

дуже вдалим. Можливо, ви зали-
шитеся без гаманця, улюбленої речі, 

затопите сусідів. Але скоро все налаго-
диться.

Слабке місце року – фінансові питання. Допомога 
може прийти з несподіваного боку, так що новими 
знайомствами і дрібними підробітками нехтувати не 
варто. 

У сімейних стосунках варто проявити більше так-
ту і ніжності: ласкою вдасться домогтися набагато 
більшого, ніж скандалами і докорами. Навесні мож-
ливе зародження конфлікту, який варто загасити у 
корені – поки не розгорілося полум'я. 

 Козеріг
2020 рік для вас - рік відкрит-

тів себе. Ви самі не знаєте, на 
що здатні. Можливо, для цього 
доведеться звернутися по допо-
могу до фахівців, щоб дізнатися. 

Зірки радять вам полюбити себе. 
З усіма плюсами та мінусами. 

У рік Щура життя Козерога буде крутитися з ша-
леною швидкістю.  Іноді навіть захочеться попроси-
тися до Щура в нірку і замуруватися там. На початку 
року вгору піде кар'єра, а, заодно, і фінанси. Влітку 
та восени на перший план вийдуть розваги та сім'я. 
Наприкінці року знову актуальними стануть робочі 
питання. 

 Водолій 
Сили доведеться рвати між 

особистим і суспільним жит-
тям. Головне – погасити старі 
борги, тоді Щур поставиться до 
Водоліїв прихильно. 

Щоб все було відмінно з робо-
тою і кар'єрою – потрібно потрапити 

в тренд і триматися там, не зменшуючи темпу. 
Найбільший фінансовий успіх чекає на творчі 

проекти. В особистих справах варто прислухатися до 
близьких людей, не ігнорувати їхню думку. Творчий 
зліт припаде на літо. 

А ще - Водолій знайде нове хобі. Зірки попереджа-
ють, що це хобі може перетворитися на манію. 

 Риби 
Для Риб новий рік буде про-

довженням старого. Все, що ви 
почали в 2019 році, доведеться 
доробити. Але вам це сподоба-

ється. Це - тихий рік, що не роз-
чарує Риб, адже вони не прагнуть 

бути в центрі подій. Але й дуже вда-
лий рік. Все, що буде робити представник цього зна-
ку, вдасться.

Успішним буде особисте життя, але проблеми 
може принести здоров'я. У фінансовій сфері варто 
розраховувати лише на себе, інші можуть підвести. 
Подорожі планувати скрупульозно, тоді вони про-
йдуть без проблем. Можлива зміна житлових умов – 
такі угоди оптимально планувати на літо.

Овен 

не лінуйтеся і не пропустіть ті 

Близнюки 

душі. 

Лев 

ємних моментів – аж до бурхливо

Козеріг

Зірки радять вам полюбити себе. 
З усіма плюсами та мінусами. 

Водолій 

Риби 

чарує Риб, адже вони не прагнуть 

людей негативних, корисливих. 

Терези

роші новини. Ви зможете досягти 

Скорпіон 

Рік обіцяє багато роботи – і не менше пригод і затишку в справах сімейних. Це, по суті, стосується всіх. Але є свої 
нюанси.Отож, чого чекати протягом року народженим під різними знаками Зодіаку?

СХІДНИЙ ГОРОСКОП 2020:
 що зірки обіцяють 

всім знакам Зодіаку 



№3 (338) /15 січня-21 січня 2020 р.8 Наш ДЕНЬ nday.te.ua Різдво в Україні

Село Яблунів 
найбільше у 
Гусятинському 

районі. Вік поважний 
- відоме з 1414 року. 
Люди надзвичайно 
люблять своє рідне 
село, оточене чотирма 
ставками. Кожної пори 
року відбувається у 
селі не просто свято, а 
фестиваль. Передує вже 
три роки різдвяний "З 
Колядою у Яблунів", за 
ним навесні зазвучить 
Міжнародний фестиваль 
"У Яблунові яблуні 
цвітуть", влітку в серпні 
запросять гостей на 
гостину на "Яблуневий 
спас у Яблунові", а 
восени на Міжнародний 
фестиваль «Золота осінь 
у Яблунові». 

Запросили до першого 
спільного дійства в новому 
році гостей і колективи з сусід-
ніх сіл. На сцені будинку куль-
тури щирою колядою славили 
народження  Ісуса Христа. Сце-
ну оформили самотужки. Різд-
вяні зорі, ангели на синьому 
тлі надали дійству урочистого 
настрою.

Відкрив фестиваль ко-
лядою «Хай Ісус мале дитя» 
фольклорно-етнографічний 
колектив «Яблуневий цвіт». 
Далі звучали коляди «На різд-
вяні свята», «Христос наро-
дився» у виконанні дитячого 
ансамблю села Оришківці. 
Дитячий народний ансамбль 
Яблунівської мистецької шко-
ли заспівав «Новорічну пісню» 
та коляду «По всьому світу». 
Віншували, бажали добра, до-
статку, здоров'я та колядували 
учасники дитячого ансамблю 
Хоростківської опорної школи. 
Найдовший шлях на фести-
валь подолали учасники гурту 
«Легка доріжкка» із села Миш-
ковичі. Славили народження 
Ісуса Христа вокальні ансамблі 
сіл Гримайлів і Коцюбинці - 
виконали колядки «На Різдво 
Христове» та «Різвяна ніч».

З сусіднього Сухоставу 

прийшов на свято вертеп. 
Учасники гурту розказали, що 
такий вертеп ходить селом 
вже 50 років. Цікаво, що Різд-
вяну зірку 20 років тому замі-
нили на тризуб. Два воїни та 
два ангели розпочинають він-
шування, потім до людей при-
ходить з промовою святий Ми-

колай та проганяє чорта, який, 
звичайно, хоче знайти новона-
родженого Ісуса. Костюм чор-
тика, комбінезон з хутра кози, 
також передається від гурту до 
гурту - разом з дзвониками ва-
жить 15 кілограмів. 25 дзвони-
ків з різних країн, причіплених 
на ланцюг, яким обмотаний 
чортик, важать 7 кілограмів. 
Непросту роль  чорта виконав 
Степан Наподій.

Виступ комбінованого до-
рослого та дитячого співочого 
колективу Хоростківської ОТГ 
під керівництвом Наталії Бере-
зюк об'єднав вервечкою улю-
блені колядки. Весь зал Яблу-
нівського будинку культури 
піднявся, люди доєднались до 
колядування. 

Здивували глядачів учас-
ники брас-квінтету «Брати» 
Яблунівського СБК. Духові ін-
струменти в умілих руках за-
звучали всесвітньо відомим 
"Щедриком". У складі квінтету 
грає і директор Яблунівського 
будинку культури Іван Маті-
яш. Ярослава Декалюк з дуету 

«Криниця добра» до глядачів 
вийшла в образі Солохи. За-
співала, заколядувала з Іваном 
Кушнірем та пригостила гос-
тей різдвяними пампухами. 
Завершила дійство загальна 
коляда «Во Вифлеємі».

А надворі на всіх гостей і 
учасників Різдвяного фести-
валю "З Колядою у Яблунів" 
чекала смачна гостина від 
яблунівських підприємців і ак-
тивних мешканців. Очолив ко-
манду кухарів Андрій Балабух 
- разом у неділю вони зварили 
150 л рибної юшки, 50 л плову, 
насмажили 150 кг картоплі. 
Особливо засмакував гостям 
гарячий духмяний різдвяний 
глінтвейн. 

- Основа глінтвейну - наше 
домашнє вино. Додаємо до 
нього спецій - корицю, гвоз-
дику, фрукти - апельсин, ман-
дарин та зірковий аніс. Та ще 
нашу любов до Яблунова, - роз-
казує Андрій Балабух. 

Таке село фестивальне - цей 
Яблунів! 

Олена МУДРА.

Як колядували у найбільш 
фестивальному селі на Тернопільщині 
У 606-літньому Яблунові є фестивалі до кожної пори року
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Нагадаємо, що згідно зі східним горо-
скопом 2020-й - рік Білого Металевого 
Щура. До року Пацюка належать люди, що 
з’явилися на світ у 1924, 1936, 1948, 1969, 
1972, 1984, 1996, 2008 роках, а також ті, 
хто прийде в цей світ у 2020.

Обрані кольори прийдешнього року 
– золотий, зелений і синій. Числа, які по-
винні принести вам удачу – всі, що мають 
цифри 2 і 3. Із квітів - лілія або фіалка. 

Згідно зі східним гороскопом, Щур 
вступає в свої права 25 січня. Саме він по-
чинає коло Китайського календаря. Рік 
Щура - це завжди рік початку, оновлення, 
змін. А значить, у 2020-у всіх неминуче че-
кають зміни, нові можливості, відкриття і 
несподіванки. 

З іншого боку, рік не раз підкине абсо-
лютно несподівані сюрпризи. Відкрийте 
своє серце для нових почуттів, очі для но-
вих вражень, а розум - для нової інформа-
ції. Повірте, в неспокійному, але цікавому і 
багатому на події 2020-у це буде актуаль-
но, як ніколи.

Отже, яким же буде 2020-й для всіх лю-
дей, що народилися в різні роки.

Щур
Щурі, це ваш рік, а 

тому удача буде супро-
воджувати вас у всіх 
сферах життя. Головне, 
вчасно її розпізнати і 
скористатися нею.

ЗДОРОВ’Я: більш за все вам доведеть-
ся берегти свій опорно-руховий апарат. 
Хребет і суглоби можуть бути вашими 
проблемними місцями. І женіть від себе 
сумні думки.

ФІНАНСИ: не витрачайте гроші нео-
бачно. Марнотратство – не ваш коник на 
цей рік.

ЛЮБОВ: у Щурів, що вже знайшли 
свою половинку, все буде просто чудово. 
Проте тим, у кого її ще немає, доведеться 
в цьому році похвилюватися.

Бик
Білому Щуру подоба-

ється Бик, і тому у ньо-
го є підстави чекати від 
цього року лише приєм-
них речей.

ЗДОРОВ’Я: головне 
– не намагайтеся зцілити себе самі. За 
перших тривожних симптомів, біжіть до 
лікаря. Особливо будьте уважні влітку. У 
вас можуть бути проблеми зі шлунково-
кишковим трактом.

ФІНАНСИ: можливо, вам запропону-
ють повернутися на колишню роботу. Од-
нак не дозволяйте роботодавцю взяти вас 
на маленьку зарплату.

ЛЮБОВ: ваша велика і справжня лю-
бов може зустріти вас вже у цьому році. 
А тим, у кого вже є сім’я, потрібно вміти 
знаходити компроміси зі своєю половин-
кою.

Тигр
Тиграм доведеться в 

цьому році битися, щоби 
відстояти свої інтереси.

ЗДОРОВ’Я: зі 
здоров’ям у вас усе буде 
добре. Однак можуть під-

стерігати застудні захворювання, тому 
постарайтеся не переохолоджуватися.

ФІНАНСИ: головне – не дати підняти 
голову своїм лінощам. Якщо грошей буде 
замало, знайдіть підробіток і поправте 
свої справи.

ЛЮБОВ: пристрасть захопить вас в 
цьому році з головою. Головне – не дати 
їй заважати роботі та вчасно зупинитися.

Кролик (Кіт)
Кроликам слід у цьо-

му році чекати змін. Але 
вони будуть в основно-
му приємними.

ЗДОРОВ’Я: ви ри-
зикуєте заробити собі 
хвороби шлунково-кишкового характеру. 
Тому не нехтуйте візитами до лікаря і здо-
ровим харчуванням.

ФІНАНСИ: прислухайтеся до того, що 
радять вам близькі люди, вони підкажуть 
і допоможуть. Однак і свою інтуїцію також 
не заганяйте в кут. У вас з’явиться можли-
вість вигідно вкласти гроші.

ЛЮБОВ: ваші любовні стосунки мо-
жуть бути зіпсовані фінансовими питан-
нями. Тому намагайтеся їх вирішити, за-
лучаючи  свого партнера якомога менше.

Дракон
Цей рік буде не зовсім 

простим для Драконів. 
Періоди злетів будуть 
чергуватися з періодами 
падінь. Головне для вас 
– втримати рівновагу і 

скористатися ситуацією.
ЗДОРОВ’Я: у цей рік для вас буде дуже 

важливо правильно харчуватися. Відда-
вайте перевагу збалансованій дієті.

ФІНАНСИ:  ви будете завантажені ро-
ботою по самі вуха. Звичайно, це принесе 
і більший достаток. Однак не забувайте 
про своє здоров’я.

ЛЮБОВ: ви будете користуватися ве-
ликою прихильністю протилежної статі. 
Але при цьому будьте розбірливі у зна-
йомствах.

 Змія
Зміям доведеть-

ся більшість своїх 
проблем вирішувати 
самим. Потрудитися 
вам випаде чимало, 
але Щур вас винаго-
родить за старання.

ЗДОРОВ’Я: прислухайтеся до свого ор-
ганізму. Особливо звертайте увагу на болі 

в шлунку і ніколи не відкладайте візит до 
лікаря.

ФІНАНСИ: у вас є шанс втілити у цьо-
му році свої найсміливіші проекти. Але 
попередньо все підрахуйте і складіть до-
кладний бізнес-план.

ЛЮБОВ: любовна гарячка вам ні до 
чого. Вчіться любити не «вухами», а оці-
нювати людину за її вчинками.

Кінь
Коням в цьому році 

потрібно більше відпо-
чивати. І бажано – по-
їхати на відпочинок з 
добре знайомою і пере-

віреною людиною.
ЗДОРОВ’Я: не перевтомлюйтеся, тому 

що втома може стати хронічною, і від неї 
будуть всі проблеми зі здоров’ям.

ФІНАНСИ: не тримайтеся за будь-яку 
роботу. Шукайте те, що вам більше до 
душі. А за гроші не турбуйтеся: вони у вас 
будуть.

ЛЮБОВ: менше дивіться на зовніш-
ність людини, більше приділяйте уваги її 
внутрішньому світу. І ви побачите, що той, 
хто вам потрібен, вже давно поруч.

 Вівця (Коза)
Доля приготувала 

вам у цьому році чимало 
різких поворотів. Одні з 
них можуть піти вам на 
благо, інші – нашкодити. 
Але таке життя.

ЗДОРОВ’Я: можливо, вам потріб-
но скинути пару зайвих кілограмів. І 
обов’язково відмовитися від шкідливих 
звичок, особливо паління.

ФІНАНСИ: не піддавайтеся спокусі 
заробити нечесним шляхом або вигра-
ти велику суму. Доведеться потруди-
тися чесно, і тоді у вас буде все, що ви 
хочете.

ЛЮБОВ: у вас велика ймовірність не 
тільки знайти собі супутника, але й спра-
вити весілля вже у цьому році. І до того ж, 
у вас в цьому році може з’явитися ще один 
член сім’ї.

Мавпа
Мавпам у цьому 

році може не пощас-
тити в роботі, зате 
обов’язково пощас-
тить у коханні.

ЗДОРОВ’Я: одразу 
з нового року починайте здоровий спосіб 
життя. Не спіть вранці, а піднімайтеся і 
вирушайте в парк на пробіжку. Не зайвим 
буде і записатися в тренажерний зал. Це 
поліпшить ваше здоров’я і підвищить са-
мооцінку.

ФІНАНСИ: постарайтеся не влазити в 
борги, тому що доведеться дуже довго й 
важко їх повертати. Для вас можливі вдалі 

і прибуткові проекти з новими партнера-
ми.

ЛЮБОВ: на любовному фронті у вас 
все буде чудово. Ви будете користуватися 
популярністю у протилежної статі, проте 
доведеться пошукати ідеального партне-
ра.

Півень
Будьте пильні з кон-

курентами. Однак не за-
бувайте про те, що по-
трібно розслаблятися.

ЗДОРОВ’Я: стежте 
за своєю імунною сис-

темою, вона може давати збої. І ще, цей рік 
для вас буде досить травмонебезпечним.

ФІНАНСИ: більше покладайтеся на 
рідних людей. Якщо виникнуть матері-
альні труднощі, вони вам допоможуть.

ЛЮБОВ: великі шанси, що ваш дав-
ній друг може стати для вас у цьому році 
кимсь більшим, ніж просто другом. При-
дивіться уважніше: може, ви давно зна-
йшли свою любов?

Собака
Не чекайте від цього 

року великих змін. Про-
те, може, це й на краще, 
бо не завжди зміни на 
користь.

ЗДОРОВ’Я: у вас 
може бути загострення деяких хвороб. 
Приділіть більше часу своєму організму: 
перегляньте спосіб життя і харчування.

ФІНАНСИ: намагайтеся не укладати 
сумнівних контрактів. Дізнайтеся більше 
про можливих партнерів. У цьому році ви 
уразливі для фінансових афер.

ЛЮБОВ: не критикуйте свого партне-
ра, це може загострити ваші відносини. 
Виявляйте менше агресії.

Кабан
Тим, хто звик труди-

тися, Щур, безсумнівно, 
принесе удачу. Це - хо-
роший час для різних 
починань і втілення 
своїх мрій, однак дове-

деться проявляти ініціативу, щоб завою-
вати прихильність Щура.

ЗДОРОВ’Я: вживайте більше вітамінів 
і уникайте всіляких стресів. Якщо ви буде-
те дотримуватися цього, то й здоров’я не 
покине вас.

ФІНАНСИ: хороший рік для започат-
кування власної справи й втілення давно 
омріяних проектів. Сміливо віддавайте 
свої сили справі, яка вам до душі, і резуль-
тат не забариться. 

ЛЮБОВ: цей рік принесе несподівану 
романтичну зустріч навіть тим, хто давно 
вже змирився з самотністю. Не відмовляй-
те своєму серцю у неочікуваному почутті. 
Можливо, це ваша доля.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП: 
чого чекати людям, що 
народилися в різні роки

Астрологи радять бути бережливими, не відмовляти 
собі в романтиці та дбати про сім'ю і роботу
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В аптеці придбала 
снодійні препарати, 
але від суїциду 

зупиняло лише одне – 
донечка Настуня. З ким 
зостанеться вона, коли 
її не стане? Та й на кого 
залишить рідну матір, яка 
потребує догляду після 
інсульту?

Тепер для Оксани дні стали 
одноманітними, сірими. Ходи-
ла, як у тумані, не помічала змін 
у природі, ані того, як з кожним 
днем цікавішою стає її донечка. 
До сусідки Віри давно не заходи-
ла, хоча знає, що, одужуючи піс-
ля аварії, та її дуже чекає. На са-
мому дні серця оселилися по-
стійна тривога, напруження, 
страх. І вона була не в силі по-
бороти ці відчуття. Довгими зи-
мовими вечорами, вклавши На-
стуню спати, знову і знову, наче 
слизькі намистинки, перебира-
ла свої спогади, в яких був він – 
її Максим.

Уперше побачила його біля 
святого храму в Тернополі, куди 
їздила на роботу зі свого села.

Падав сильний дощ. Він 
стояв з простягнутою рукою і 
мовчав. Не просив, не благав, а 
в його очах було стільки розпа-
чу й жалю, що Оксана не витри-
мала і кинула в його кашкет 
кілька гривень. На знак вдяч-
ності чоловік кивнув головою, 
а по його обличчю покотилася 
сльоза.

Увесь день той чоловік не 
йшов з її думок. Він чимось ви-
різнявся з-поміж інших жебра-
ків, а чим саме – вона не мо-
гла збагнути. Може, якоюсь не-
винністю і добротою у глибині 
очей?

Наступного дня вона рані-
ше вийшла на автобус, ноги чо-
мусь знову понесли її туди, де 
вчора стояв жебрак. Оксана ки-
нула йому купюру. Привіталася. 
Приємним оксамитовим голо-
сом чоловік відповів: «Добрий 
день!»

Оксана сама розпочала роз-
мову: хто він? Звідки взявся? Ра-
ніше вона його тут не бачила. 
Густа щетина приховувала кра-
сиві, витончені риси обличчя. 
Після напруженої паузи чоло-
вік відповів, що змушений же-
бракувати, бо у селі неподалік 
обласного центру, де проживав, 
згоріла його хата, яка дісталася 
у спадок від бабусі. Своїх батьків 
– не пам’ятає. Їх позбавили бать-
ківських прав, коли був ще ма-
леньким. Виховувався в інтер-
наті, згодом працював на різних 

роботах. Тепер немає ні житла, 
ні документів, що згоріли разом 
з маєтком.

Оксані стиснуло у грудях, їй 
стало шкода незнайомця. На-
ступного дня привезла йому 
кілька слоїків закруток, кусень 
сала,  хліб.

Розповіла про нього мате-
рі. Та запропонувала привезти 
його до них. Поговорить з ним, 
розпитає про все сама. Вона ін-
туїтивно відчує, чи добра він 
людина. Тоді, може, й запропо-
нує йому перезимувати. Літня 
кухня – велика, дров - удосталь, 
а там - видно буде.

Згодом Максим, так звали 
жебрака, став членом їхньої ро-
дини. Їсти чужий хліб задар-
ма він не бажав. З перших днів 
став допомагати по господарці. 
Виявився майстром на всі руки. 
Зробив ремонт у кімнатах, по-
лагодив огорожу, оновив обі-
йстя. Був приємний, спокійний 
розсудливий. Оксана бажала, 
щоб якнайдовше затягнулася 
зима, бо їй не хотілося відпуска-
ти Максима з їхнього дому. Вона 
збагнула, що покохала цього чо-
ловіка, який, мов рвучкий вітер, 
несподівано увірвався в її жит-
тя. Згодом Максимові відновили 
документи, він влаштувався на 
фірму, де Оксана працювала бух-
галтером. Без розголосу і уро-
чистостей одружилися. Разом на 
роботу до Тернополя їздили, ра-
зом поверталися. Сусіди заздри-
ли Оксані: довго у дівках сиділа, 
зате якого чоловіка підхопила! 
Вродливий, працелюбний, сові-
сний, старанний. Навіть не ска-
жеш, що колишній жебрак. 

Колись сіреньке занедбане 
подвір’я, наче розквітло: Мак-
сим усе оновив, підремонтував, 
прикрасив. Одразу видно, що 
тут мешкає справжній господар.

Оксана, мов на крилах, літа-
ла від щастя. Вона кохала і була 
коханою. Їй здавалося, що так 
буде завжди. 

Уперше думка про те, що 
Максим може подобатися й ін-

шим жінкам, блиснула в голо-
ві Оксани тоді, коли народила-
ся мала Настуня. Він став пізні-
ше повертатися з роботи: то на 
автобус не встиг, то автобуса не 
було, то роботи на фірмі багато. 
Чому ж тоді, щоразу оправдову-
ючись, Максим не міг глянути їй 
у вічі?

Якось Оксана вирішила по-
говорити з чоловіком. «Скажи, 
хто вона? Я всіх на фірмі знаю». 
В її очах блиснули сльози. Мак-
сим став затинатися, віднікува-
тися, але Оксана серцем відчу-
ла: її зрадили. Біль, образа, не-
вимовний  жаль вужем перетис-
нули горло. Як він міг? Її, котра 
жебраком його підібрала, обі-
гріла, прихистила, доньку по-
дарувала, він вирішив зганьби-
ти, віддати на людський пере-
суд? Він хвилювання в Оксани 
пропало молоко. Настуню до-
велося перевести на штучне го-
дування, від якого та часто ве-
редувала, не спала вночі. Окса-
на сама носила доньку на руках. 
Максим йшов у другу кімнату: 
«Мені вранці на роботу». Оксана 
не заперечувала, не скаржила-
ся, що вдома з малою дитиною 
і хворою матір’ю їй, мабуть, зна-
чно важче. А ще: господарка, го-
род, кухня. Якась незрима стіна 
відчуженості виросла між ними. 
Оксана вирішила поїхати на фір-
му, бо була певна – вона знає, хто 
коханка чоловіка. Її іменем він 
не раз називав Оксану. З донь-
кою попросила зостатися Мак-
сима. Мовляв, їй необхідно пої-
хати до лікаря. 

Світлана, так звали його па-
сію, здивованими очима зустрі-
ла Оксану. «Оксаночко, може на 
роботу виходиш? А на кого до-
нечку залишати будеш?» - спи-
тала улесливо. Оксана спале-
ніла: «Ти за доньку нашу хви-
люєшся? Чому ж батька від неї 
відбираєш?». Світлана остовпі-
ла, вмить схопила свою сумоч-
ку і стала втікати. «Я в суд за на-
клеп тебе подам!», - кинула вже 
на виході. Співробітники з ціка-

вістю стежили за сценою ревно-
щів. Згодом ще довго це обгово-
рювали. 

Коли Оксана повернулася до-
дому, на веранді вже стояла ва-
ліза Максима. Про скандал йому 
телефоном сповістила Світлана. 
«Йду від вас, Оксано. Не суди, не 
проклинай мене. Ти вгадала – 
це Світлана. Не хвилюйся, тобі 
з Настунею буду допомагати». 
Їй би зупинити його, заридати, 
пригрозити, що назад вороття 
не буде, але вона - мов оніміла. 
Затиснула образу в кулак і спо-
кійно спостерігала, як Максим 
обціловує голівку донечки. Дала 
волю сльозам уже тоді, коли він 
сів у таксі.

Не впасти у депресію допо-
могла їй мама. Сама немічна і 
хвора, вона всіляко підтриму-
вала Оксану, втішала, розраджу-
вала. Але відтоді світ для Окса-
ни потьмянів, на душі було кеп-
сько. А нині під ранок, коли, вре-
шті, сон її зморив, чомусь при-
снилася Світлана. Ніби кидає 
перед нею якийсь білосніж-
ний згорток, перев’язаний ро-
жевою стрічкою, і втікає. Звід-
кись з’являється Максим, бере її 
за руку, і їх постаті розчиняють-
ся у заметілі. Цей сон не йшов 
Оксані з голови. Пішла до сусід-
ки Віри, котра вміла розтлума-
чувати сни. 

«Будеш мати подарунок, 
Оксано». Який? Від кого? Давно 
ніхто не дарував їй подарунків. І 
до чого тут Світлана та Максим. 
Вона нічого про них не знає. 

Її думки перервав телефон-
ний дзвінок. Тривожним охри-
плим голосом якась жінка гово-
рила про аварію, в якій загину-
ли Світлана і Максим. Їх уже по-
хоронили. Але, якимось дивом, 
залишилася живою їх малень-
ка донечка. Оксана заціпеніла, 
їй забракло повітря. «Ви мене 
чуєте, Оксано? - ридаючий го-
лос привів Оксану до тями. – Я 
– мати Світлани. Стара вже і не 
в силі виховати дитя. Каролін-
ка зараз у лікарні. Я подумала, 
шкода її у притулок віддавати. 
Може, заберете дитину? Усе ж 
вона – сестричка вашої доньки».  

Кілька днів Оксана ходила, 
ніби не своя. Бог свідок: вона 
не бажала нікому зла. Але доля 
розпорядилася інакше. А ще не 
йшла з голови Каролінка – без-
захисна, маленька сирота. 

Знову Оксана запитала пора-
ди у матері: «Як вчинити маю, 
матусю?» 

Сумно усміхнувшись, пані 
Антоніна сказала: «Видно, така 
твоя місія, донечко - брати на 
свої тендітні плечі чийсь тягар. 
Гадаю, слід поїхати до Каролін-
ки і зробити все для того, щоб 
вона була з нами. А як інакше? 
Права мати Світлани –  це ж се-
стра твоєї доньки…»

Марія МАЛІЦЬКА.
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Де ті колишні 
зими-замелілі, 
що пахли димом 

з грубок і печей? Де 
сніги-кучугури? Цікаві 
бабусі, які навіть в холоди 
спиралися на штахети й 
очікували перехожих, аби 
перекинутися словом-
другим? Де морози, від 
яких дзвеніло повітря? 
Час змінив так багато… 
Зістарілися люди і хати. 
Навіть, здається, горбок 
став нижчим, з якого на 
санках каталися діти, 
роздумувала Уляна, 
йдучи із автобусної 
зупинки до своєї подруги 
Марусі, сусідки баби 
Павлинки. Доброї, світлої 
душі, яку любила Уляна. І 
яка любила її. 

Баба Павлинка відійшла 
у засвіти перед Водохрещем. 
Уляна завжди приїдждає в цю 
пору, аби провідати могилу. І 
мама Тамара тут похована, яка 
подарувала маленькій Уляні 
трішки щасливого дитинства...    

Коли Тамара вперше при-
везла Улянку до села, на ді-
вчатко дивилися з цікавістю 
та осторогою. Нерідна дитина. 
З сиротинця. Сусідська дітлаш-
ня не хотіла бавитися з Уля-
ною. Подружилася лише з Ма-
русею. На рік старшою. Мару-
ся накульгувала. Народилася 
з вадою. Її дражнили. А Улян-
ка пригощала дівчинку цукер-
ками, що привозила з міста. І 
давала бавитися своєю ляль-
кою… 

Доля подарувала Марусі 
гарного чоловіка і двох синів. 
А з Уляною залишилися подру-
гами.

- Нема зими цього року, - на-
рікала Маруся. - У місті хоч до-
роги нормальні, тротуари, а 
тут з чобіт гумових не вилази-
мо. 

- Глобальне потепління, - 
мовив Василь, Марусин чоло-
вік. - Про це в телевізорі часто 

говорять. Та що ми про пого-
ду?! Як там Стас? Донька?  

Уляна діставала гостинці. 
Розповідала про рідних, робо-
ту. Маруся ставила на стіл ве-
черю. Запах вареної картоплі, 
квашеної капусти, вудженого 
м’яса… Як колись у хаті баби 
Павлинки… 

Уляну народила матір-
одиначка. Коли дівчинці мину-
ло три роки, мами не стало. Ма-
терина рідня від маленької від-
мовилася. Забрали в дитячий 
будинок. 

Потім у її житті з’явилася 
інша мама - Тамара. І батько 
Владислав. 

Тамара завжди хотіла доне-
чку. Владислав не погоджував-
ся. Хоча, подружжя знало: дітей 
нема з його вини. 

- Я не терплю, коли плачуть 
малі діти, - впирався. - Та й кло-
поту з ними… 

- Ми не будемо брати ма-
люка. Візьмемо дівчинку років 
трьох-чотирьох, - наполягала 
Тамара. 

- Хто знає, що з неї виросте?
- Що виховаємо, те й вирос-

те. 
Владиславові батьки також 

були проти затії невістки. А 
Павлинка, Тамарина матір, мір-
кувала по-іншому:

- Якби не було тебе, я б зали-
шилася самісінька, коли овдо-
віла. Не знаю, як горе пережи-
ла б. І якщо з’явиться внучка, 
буду дякувати Богу. Що задума-
ла - те роби.  

Владислав погодився зі 
скрипом. 

Тамарі припала до душі си-
ньоока дівчинка Улянка. Їй 
було чотири з половиною роки. 

- Спокійна, допитлива, - роз-

повідала про Уляну вихова-
телька.  

Тамара прийомну донь-
ку любила. Владислав просто 
змирився. Павлинка тішилася 
внучкою. 

…Тамарину недугу виліку-
вати не могли. Вона згасала на 
очах. 

- Не помирай, мамо, - проси-
ла крізь сльози Уляна.

- Не хвилюйся, сонечко. В 
тебе ще є тато, - заспокоювала 
Тамара доньку. - І бабуся. Вони 
потурбуються про тебе. І я та-
кож… там… в іншому світі… 

Після смерті дружини Вла-
дислав відрікся від прийом-
ної доньки. У дванадцять років 
Уляна потрапила до інтернату. 

До тещі зять також забув 
дорогу. Знайшов нову пасію. 
Подумував про одруження.      

Павлинка забирала Уля-
ну до себе на канікули. Потім, 
коли дівчина подорослішала, 
стала приїжджати сама.    

- Чужа дитина, а не забуває 
Павлинку, - перемовлялися в 
селі. 

- Дівчина її, як рідну, лю-
бить. Та й нема в неї більше ні-
кого.

- Ото доля в дитини! Двох 
матерів втратила. Не дай, Боже, 
нікому…   

- Їй ангел допомагає… 
…Уляна вийшла заміж за од-

нокласника Стаса. Обоє працю-
вали і заочно навчалися. Тяж-
ко було сиротам життя будува-
ти. Нікому не те, що підсобити, 
- поради дати. Лише Павлинка 
була для обох рідною душею. 

Павлинка ще застала наро-
дження правнучки Сонечки…

…Уляна з Марусею йшли на 
цвинтар. 

- Важко повірити, що за-
раз січень: температура плю-
сова, дощі. Обіцяли сніг, а його 
й близько не видно, - нарікала 
Маруся, оминаючи чергову ба-
юру. - Казали, щебенем доро-
ги підсиплять, але так нічого й 
не зробили. Нікому село не по-
трібне, крім людей, які в ньому 
поки живуть. Навіть тим, хто 
від землі зиск має.   

- Шкода, що стільки хат спо-
рожніло, - зітхнула Уляна. - Ось 
у цій баба Катя жила. Щойно 
автобус із міста приїжджав, 
вона спиралася на штахети, і 
всіх перестрівала розмовою. І в 
погоду, і в негоду. 

- А коли люди йшли до ав-
тобуса, благословляла в доро-
гу… 

- А тут Задорожні жили… 
- Тут Дарка Горобцева…
На цвинтарі Уляна пішла 

провідати могили мами Тама-
ри і баби Павлинки. Маруся - 
своєї рідні. 

Уляна змовила молитву. 
Поклала на могилах кутю для 
душ померлих. Завжди так ро-
била. 

Дякувала мамі Тамарі, що 
колись знайшла її в цьому світі. 
А бабі Павлинці - що не відмо-
вилася, коли не стало матері. 
Розповідала про Соню. І про те, 
що побувала на могилі ще одні-
єї своєї мами - Галі.     

Тихенько підійшла Маруся. 
Слухала Уляну. Сплакнула.

Почав падати сніг… 
Завтра Водохреще… 

Ольга ЧОРНА.
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На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: подружжя Тетяна та Олександр Чубики з Ланівців,  
власники бару «Тетяна», працівниці закладу Тетяна Карп’юк, Ольга Дармограй, Валентина Бак.

Струни серця
СВЯТВЕЧІР
У кутку позіхає дідух,
Повечеряв смачною кутею…
Попід стелею кублиться дух,
Надріздвяний,
Димком над свічею.
Перша дзві́нка збира в коляду
Всі мелодії сніжної ночі.
До ікони я очі зведу ―
Там зорять Богоматері очі.
І всміхається Боже Дитя
У святім пуп’янку-сповиточку…
Проростає
Зернятко-життя
В кожній лусочці на колосочку.

«А НЕ ДАСТЕ 
ПИРОГА…»
Сіє, віє завірюха
По селі.
Вгомонися, завірюхо,
При зорі!
Щедрий вечір, святий вечір -
Коляда.
Зрання сонечко яріє -
Вигляда.
Дзвінко падає зернинка
За поріг,
До торбинки приглядається
Пиріг…
Сію, сію, посіваю я
Добром,
Стелю стежечку, посипану
Зерном…
З Новим роком завітали,
З Василем.
Сівачами день віншує
Під брилем.

ОДОХРИЩІ*
Три свічки.
Краплини водиці
Стікають по сріблі хреста…
Святиться вода.
Гомониться -
Втікають на санях свята.
А я ще мала, -
Та в кожусі!
Зав’язана в хустку, як в сні…
Святиться вода.
В Божім дусі
Краплинки-сніжинки рясні.

Водохреще (діал.)

*     *     *
Тихо репнуло небо
надвоє,
снами білими
в двері стіка.
Заблудилося
сонце у хвої,
все лапає за хвіст
літака.
А зима,
посивіла й старенька,
перебренькує
всенький крок.
Мов клубочки –
хлоп’яток жменька –
покотилися
за горбок.

Надія ТАРАСЮК.
с. Вікнини Збаразького району.

ПОДАРУНОК
Оксана вже й не пам’ятає, коли спокійно спала.  
Сни були якісь тривожні, поверхневі, коли чула  

навіть цокання годинника. Іноді хотілося просто  
не прокидатися, щоб не повертатися у реальність.

Їй ангел 
допомагає… 

Невигадана 
історія

Ліричним рядком
ЗДИВОВАНІ ФІАЛКИ
Цей теплий холод хтось наворожив.
Здивовані фіалки мружать очі,
Що між листків - торішніх кажанів -
Розплющились дочасно, неохоче...
Їх прихистила яблуня стара,
В долонях обігрів січневий ранок.
Змовк вітер в застережнім: 

"Не пора..."
Фіалкам не звикати до обману.

*     *     *
Дзвони тиша заколише
В поріздвянім сповитку.
Збагатилось небо віще
На колядку гомінку.
Не згасає всім на подив
Палахкий святий вогонь.
...Морозець хрещенську воду
Не розхлюпає з долонь. 

*     *     *
Святвечір обійняв статечно все.
Найперша зірка випурхнула з сіна.
Мороз, що приблудився до осель,
Смиренно опустився на коліна.
Дванадцять страв, обрусок на столі,
Кутя, свіча з живим 

різдвяним блиском.
І Янгол Світла знову на землі
Благословля Ісусову колиску.

*     *     *
 Ще наламає дров для печі
Зима в чарунках із надій.
Дими нестрижені під вечір,
Хоч де-не-де, а стали в стрій.
Та все ж бо затишно на серці,
Що сірість вибілила мить,
Що з-під чобіт хрумке озерце
Втекти нехитро норовить.

*     *     *
 Вітрисько деревам заламував руки,
Самотня пір'їна шукала крила,
Вокзальний годинник, 

що звик до розлуки,
Здавалось, хвилини утер з-під чола.
Наструнені рейки, 

драбинчасті шпали,
Позшивані нерви на стиках прощань.
А слів, як погоди,тоді бракувало...
- Кохана, по той бік розлуки поглянь.

Володимир КРАВЧУК.
м. Збараж.

…Любов і тепло не прийдуть 
із нічого. 

Не купиться щастя й порядність 
за гроші.

Частинку тепла від серця, 
від свого, 

З словами дарують нам 
люди хороші…
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«Інваспорт» 
назвав кращих

*     *     *

Ольга Харлан здобула пере-
могу на Гран-прі, який пройшов 
в канадському Монреалі.

В 1/4 фіналу українка обі-
грала Сару Бальзера з Франції з 
рахунком 15: 7. У півфіналі Хар-
лан перемогла китаянку Шао 
Яки з рахунком 15:14. У фіналь-
ному поєдинку українка проти-
стояла росіянці Ользі Нікітіній. 
Поєдинок завершився з рахун-
ком 15:7 на користь українки.

*     *     *
Визначився ще один супер-

ник національної збірної Укра-
їни напередодні старту фіналь-
ної частини Євро-2020. Матч із 
командою Кіпру відбудеться 
26 травня в Україні. Місто, яке 
прийматиме поєдинок, буде за-
тверджено пізніше. В рамках 
підготовки до чемпіонату Єв-
ропи команда Андрія Шевченка 
також зіграє зі збірними Фран-
ції (27 березня, Сен-Дені) 
та Польщі (31 березня, Хожув).

*     *     *
Київське “Динамо” посіло 

п’яте місце у рейтингу команд 
за кількістю набраних очок за 
останні 10 років в Лізі Європи, 
“Дніпро” – шістнадцятий. У цьо-

му рейтингу двадцятки кращих 
команд Ліги Європи найкра-
щою стала іспанська “Севілья”, 
якій вдалось набрати 136 залі-
кових балів за 67 матчів. В ак-
тиві “Динамо” -  113 очок за 70 
матчів, “Дніпра” -  77 пунктів за 
45 матчів.

*     *     *

Українська каратистка Ан-
желіка Терлюга перемогла на 
турнірі у Сантьяго (Чилі).

У фіналі вагової категорії до 

55 кг українка була сильнішою 
за Сару Кардін з Італії - 2:0.

*     *     *
4-й етап Кубка світу. Обер-

гоф, Німеччина. 9 - 12 січня:
Джима фінішувала у ТОП-20 

спринту, як і Прима.
Збірна України фінішувала 

шостою у жіночій естафеті.
Норвегія виграла чоловічу 

естафету, Україна лише десята.
Підгрушна фінішувала 18-ю 

у мас-старті, Підручний - 15-им, 
Прима - 24-им.

*     *     *
Не зовсім приємні нови-

ни надійшли для футбольного 
клубу “Нива” Тернопіль від КП 
“Тернопільський міський ста-
діон”. В адміністрації стадіону 

повідомили про неможливість 
проведення нашим клубом до-
машніх матчів на полі міського 
стадіону до 13-го травня 2020-
го року включно. Це пов’язано 
із вимогами УАФ щодо прове-
дення на полі стадіону фіналь-
ного матчу Кубка України з 
футболу сезону 2019/20 років. 
Таким чином чотири з п’яти до-
машніх матчів третього кола 
Другої ліги ФК “Нива” буде зму-
шений провести за межами Тер-
нополя, що, звичайно, створить 
неабиякі незручності для на-
ших уболівальників та щонай-
менше позбавить команду важ-
ливої підтримки у період бо-
ротьби за путівку до Першої 
ліги.

Участь у ній брали 
10 пар, серед них 
– тернополяни 

Анастасія Меркушина 
та Дмитро Підручний. 
Гонка складалася з двох 
частин - мас-старту і 
гонки переслідування. За 
підсумками мас-старту 
українці були третіми. 

На другу частину World Team 
Challenge, гонку переслідування, 
команди виходили з відставан-
ням із мас-старту, що було поді-
лене вдвічі. 

На першому етапі Меркуши-
на відпрацювала чисто  - підня-
лися на третє місце. А от Підруч-
ний одного разу промахнувся на 

другому етапі і естафету переда-
вав вже четвертим. Далі Анаста-
сія припустилася одного прома-
ху і українці опустилися на вось-
ме місце з відставанням 26,7 се-
кунди від лідера. Далі тернопо-
ляни відпрацювали чисто і під-

няли Україну на 4-е місце. На 
останньому етапі Дмитро на 
вогневому рубежі відпрацював 
без промахів. У підсумку україн-
ці фінішували на 2-у місці.

Перше місце на змаганнях 
посіла двійка норвежців.

Загалом у цьому турнірі, 
який триватиме до 22 січня, 
змагатиметься 1880 спортсме-
нів, з яких 940 юнаків та 940 ді-
вчат. Україну представлятимуть 
39 спортсменів, які виступати-
муть у 12 з 16 можливих дис-

циплін. Українці заявлені у біат-
лоні, лижному двоборстві, хокеї 
3х3, санному спорті, фігурному 
катанні, шорт-треці, стрибках 
на лижах, скелетоні, фристайлі, 
гірськолижному спорті, лижних 
гонках та сноубордингу.

Почесну місію нести укра-
їнський прапор на церемонії 
відкриття зимових Юнацьких 
Олімпійських ігор-2020 отри-
мали найбільш титуловані чле-
ни нашої команди: бронзовий 
призер ХІV зимового Європей-
ського юнацького олімпійсько-
го фестивалю з біатлону Сте-
пан Кінаш та срібна призерка 
етапу Кубка світу серед дівчат 
із санного спорту наша земляч-
ка Юліанна Туницька. 

В складі української збірної 
виступатимуть такі представ-
ники Тернопілля: Віталій Ман-
дзин (біатлон), Юліана Туниць-
ка (санний спорт - одноміс-
ні сани), Віталіна Герасим’юк 
та Тетяна Пилипчук (стрибки 
на лижах з трампліну), Андрій 
Пилипчук та Валентин Ящук 
(лижне двоборство). Також у 
санному спорті у складі екіпа-
жу двомісних саней учасником 
змагань стане ще один спортс-
мен з Тернопільської області, 
який зараз навчається у Львові, 
Богдан Бабура.

 КРАЩІ СПОРТСМЕНИ
1. АНДРІЇШИН Андрій ( на 

фото) - заслужений майстер 
спорту України з лижних пе-
регонів (з порушеннями слу-
ху), срібний призер ХІХ зимо-
вої Дефолімпіади – 2019, чемпі-
он України з лижних перегонів;

2. БАДЛО Богдан - заслуже-
ний майстер спорту України з 
футзалу (з порушеннями зору), 
чемпіон світу з футзалу;

3. ШКВАРЛО Іван - заслу-
жений майстер спорту України 
з футболу (ДЦП), срібний при-
зер Чемпіонату Світу з футболу 
ДЦП (Іспанія), срібний призер 
Міжнародного турніру з футбо-
лу ДЦП, (Іспанія);

4. РАДЬ Тарас - майстер 
спорту України Міжнародного 
класу (УОРА) з лижних гонок та 
біатлону, триразовий срібний 
призер чемпіонату Світу (Кана-
да), чемпіон фіналу Кубку Світу 
(Японія), володар Кубка Світу, 
триразовий призер чемпіонату 
України (ЗРСЦ, с. Яворів);

5. ЗАЗУЛЯК Ольга - майстер 
спорту України Міжнародного 
класу з легкої атлетики (ВРФР) 
чемпіонка Чемпіонату Європи з 
легкої атлетики в приміщенні, 
багаторазова призерка чемпіо-
натів України з легкої атлетики;

6. МУРАВСЬКА Руслана - 
майстер спорту України з лег-
кої атлетики (з порушеннями 

слуху) бронзова призерка чем-
піонату Європи з легкої атле-
тики, чемпіонка України з лег-
кої атлетики в приміщенні;

7. КОНЦЕВИЧ Ольга - кан-
дидат в майстри спорту Укра-
їни з шашок (УОРА), бронзова 
призерка чемпіонату Європи з 
шашок–100;

8. СТЕЦЯК Юлія - канди-
дат в майстри спорту України з 
голболу (з порушеннями зору) 
срібна призерка чемпіонату 
України з голболу;

9. МАРТИНОВИЧ Катери-
на - кандидат в майстри спорту 
України з голболу (з порушен-
нями зору), срібна призерка 
чемпіонату України з голболу;

10. БЛОХА Віктор - бронзо-
вий призер чемпіонату Європи 
з вільної боротьби серед каде-
тів (з порушеннями слуху).

КРАЩІ ТРЕНЕРИ:
1. ФЕДОРЧАК Віктор Йо-

сифович - заслужений праців-
ник з фізичної культури та спор-
ту України, Заслужений тре-
нер України з лижних перего-
нів (спортсмени: Андріїшин А. та 
Радь Т.);

2. КОТИК Богдан Орестович 
- тренер з голболу (спортсмени: 
Мартинович К. та Стецяк Ю.);

3. ШУПТАР Микола Івано-
вич - тренер з вільної боротьби 
(спортсмен: Блоха В.).

Уже традиційно Тернопільський Центр 
«Інваспорт», підбиваючи підсумки 

здобутків за рік, що минув, визначив 
десять кращих спортсменів  
та трьох кращих тренерів.

Тернопільські біатлоністи 
зустріли 2020 рік зі сріблом

У переддень Нового року у Ґельзенкірхені на стадіоні 
Фелтінс-Арена відбулася знаменита Різдвяна гонка.

Юні спортсмени з Тернопільщини 
змагаються у Лозанні

У Лозанні розпочалися ІІІ зимові Юнацькі 
Олімпійські ігри. Традиційно церемонія 
відкриття ознаменувалася підняттям 

олімпійського прапора, клятвами спортсменів, 
тренерів та суддів й запаленням олімпійського вогню.
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UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.30, 12.20 Енеїда.
12.05, 14.15, 00.00 Телепродаж.
13.10, 17.25, 05.25 #ВУкраїнi.
13.40, 21.45 Бюджетники.
14.30 Д/с “Ремесло за призначенням”.
15.10, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.25 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
22.15 Т/с “Епоха честi”.

Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 12”.
13.10, 14.25 “Свiт навиворiт 6”.
15.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Форсаж”.
22.20 Х/ф “Назад у майбутнє”.
00.30 “Голос країни 10”.
02.40 Х/ф “Реквiєм за вбивцею”.

Iнтер
02.30, 02.20 “Подробицi” - “Час”.
03.00 “Богинi ефiру”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Ранок з Iнтером.
09.35, 18.00, 19.00, 01.35 “Стосується 

кожного”.
11.30, 12.25 Х/ф “Кохання з першого по-

гляду на Бора Бора”.
14.00 Х/ф “Кохання з першого погля-

ду в Iндiї”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Пiд чу-

жим iм`ям”.
23.45 Т/с “Спокуса”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.

05.50 Антизомбi.
06.35, 10.05 Секретний фронт. Дайджест.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.10, 13.20 Х/ф “Пташка на дротi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф “Афера Томаса Крауна”.
16.40 Х/ф “Пограбування по-iталiйськи”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Багач-бiдняк.
21.25 Т/с “В полонi у перевертня”.
22.15 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Десять з половиною балiв”.

СТБ
06.30, 10.10, 15.30, 01.05, 01.50 Т/с “Коли 

ми вдома”.
11.05 Х/ф “У дзеркала два обличчя”.
13.25 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.50 Один за всiх.
20.05, 22.40 Т/с “Доньки-матерi”.
23.05 Т/с “Наречений”.

Íоâий канал
04.50 Зона ночi.
05.30 Телемагазин.
05.45 Абзац.
06.45 Kids` Time.
06.50 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
08.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
11.20 Х/ф “Мiфiка: Завдання для героїв”.
13.10 Х/ф “Мiфiка: Темна сила”.
15.20 Х/ф “Мiфiка: Некромантiя”.
17.20 Х/ф “Бандитки”.
19.10 Х/ф “Медальйон”.
21.00 Х/ф “Блейд”.
23.40 Х/ф “Блейд 2”.
01.50 Ревiзор.

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 15.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.50, 08.10, 10.50 Огляд преси.
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
22.10 Спостерiгач.
23.15 Є сенс.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.10 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00, 23.30 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00, 04.45 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 9 

i 10 с.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.40 Х/ф “Арло: Балакуче порося”.
11.00, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.00 Х/ф “Американська незаймана”.
01.30 Х/ф “Око”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.55, 04.45 “Top Shop”.
05.25 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.10, 17.00 “Випадковий свiдок”.
06.45 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.15 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 Х/ф “Вулицi кровi”.
03.45 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
14.00 М/ф “Пташиний ульот”.
15.30, 20.30, 21.30 Країна У.
16.30 Одного разу в Одесi.
22.00 Казки У.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.25, 01.45 Правда життя.
08.25, 00.35 Речовий доказ.
09.35, 18.10 Сучаснi дива.
10.30, 17.10 Фестивалi планети.
11.30, 22.40 Боротьба за виживання.
13.00 Дикi тварини.
13.25 Iлюзiї сучасностi.
14.20, 20.00 У пошуках iстини.
15.30, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.20 Ефект Нострадамуса.
19.05 Мiстична Україна.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 Скарби з горища.
02.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фільм
05.10 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 02.45 “Зорянi долi”.
10.50 “Зiркове життя”.
11.40 Х/ф “Чорний тюльпан”.
13.50 Х/ф “Безстрашна гiєна”.
15.45 Х/ф “Дорога в пекло”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êанал «2+2»
06.00 “Шаленi перегони”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.35, 18.50 “ДжеДАI”.
11.15 “Загублений свiт”.
13.20 “Помста природи”.

13.50 Х/ф “Веселi канiкули”.
15.50 Х/ф “Останнiй замок”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 4”.
00.55 Х/ф “Работоргiвля”.
02.20 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.10 Мамареготала. Краще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Варта Галактики”.
08.40 Т/с “Сишишь-шоу”.
10.30 Т/с “Сишишь-шоу. Бар”.
11.30 Т/с “Деффективи”.
12.35 М/ф “Американський тато”.
13.30 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Куратори”.
16.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
18.30 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
22.00 Т/с “Швидка”.
23.30 Т/с “Суперкопи”.
00.25 Т/с “Орвiлл”.
03.40 Чистоплюї.

ªâроñпорт
00.40 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал.
01.20 Тенiс. Патрiк Муратоглу.
01.50, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 12.15, 

19.05 Тенiс. Australian Open. День 1.
10.00, 15.30 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
12.00 Тенiс. Australian Open. “Матчбол”.
16.05, 22.30 Снукер. “Мастерс”. Лон-

дон. Фiнал.
17.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
17.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал слави”. Рiо-

2016.
18.30 Юнацькi Зимовi Олiмпiйськi iгри. Ло-

занна. Огляд.
20.30 Бiатлон. Кубок свiту. Рупольдiнг. 

Жiнки. Переслiдування.
21.00 Бiатлон. Кубок свiту. Рупольдiнг. 

Чоловiки. Переслiдування.
21.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Тiтiзеє-Нойштадт. HS 142.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 13.45, 17.50 Yellow.
06.10 Лечче - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
08.00, 10.00 Топ-матч.
08.10 Мальорка - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.15 Андерлехт - Брюгге. Чемпiонат 

Бельгiї.
12.00 Ювентус - Парма. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Барселона - Гранада. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
18.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.55 Герта - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
20.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.40 Live. Аталанта - СПАЛ. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Ейбар - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.25 Гiмн України.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.30, 12.20, 15.10 Енеїда.
12.05, 14.25, 00.00 Телепродаж.
13.10 Концерт академiчного хору Україн-

ського радiо “Christmas Carol” за 
участi Джини Вiльямс.

14.45 Своя земля.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20 Тема дня.
19.25 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.30, 23.40 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
02.25 Д/ф “Легiон. Хронiка Української 

Галицької армiї 1918-1919”.
03.15 Д/с “Напам`ять”.
04.05 Розсекречена iсторiя.
05.25 #ВУкраїнi.

Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку 12”.
13.10, 14.25, 04.35 “Свiт навиворiт 6”.
15.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Подвiйний форсаж”.
22.20 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
00.25 Х/ф “Мiцний горiшок: Гарний день, 

аби померти”.
02.05 Х/ф “Виття: Переродження”.

Iнтер
03.05 “Богинi ефiру”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
13.00 Х/ф “Ларрi Краун”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Пiд чу-

жим iм`ям”.
23.45 Т/с “Спокуса”.
02.25 Подробицi.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Антизомбi.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Багач-бiдняк.
11.05 Секретний фронт. Дайджест.
11.45, 13.20 Х/ф “Крутi чуваки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Обмани себе”.
16.45 Х/ф “Пасажир”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська оборона.
21.25 Т/с “В полонi у перевертня”.
22.30 Х/ф “Брейвен”.
00.15 Х/ф “10.5: Апокалiпсис”.

СТБ
06.30, 10.00, 15.30, 01.05 Т/с “Коли ми 

вдома”.
11.50 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
13.50 Х/ф “Флiрт з сорокарiчною”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Один за всiх.
20.05, 22.40 Т/с “Доньки-матерi”.
23.05 Т/с “Наречений”.

Íоâий канал
04.00 Служба розшуку дiтей.
04.10 Зона ночi.
05.40 Телемагазин.
05.55 Абзац.
06.45, 07.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
08.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
15.10 Х/ф “Мiфiка: Сталева корона”.
17.10 Х/ф “Крутi заходи”.
19.00 Х/ф “13-й район: Ультиматум”.
21.00 Х/ф “Блейд 2”.
23.20 Х/ф “Блейд: Трiйця”.
01.30 Пристрастi за Ревiзором.

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Спостерiгач.
22.10 Група продовженого дна.
23.15 Невигаданi iсторiї.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00, 04.45 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 11 

i 12 с.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.50, 17.00, 03.05 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “За два кроки вiд “Раю”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 16.50, 03.15 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.45 “Правда життя”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
11.50, 18.00 Панянка-селянка.
13.50 М/ф “Джастiн та лицарi доблестi”.
15.30, 20.30, 21.30 Країна У.
16.00, 22.00 Казки У.
16.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.

00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
21.00 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15, 21.10 “Великий вiвторок” з С. 

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Не формат” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.30, 01.45 Правда життя.
08.25, 00.35 Речовий доказ.
09.35, 18.10 Сучаснi дива.
10.30, 17.10 Фестивалi планети.
11.30, 22.40 Боротьба за виживання.
11.55 Дикi тварини.
13.25 Iлюзiї сучасностi.
14.25, 19.55 У пошуках iстини.
15.30, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.20 Ефект Нострадамуса.
19.05 Мiстична Україна.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 Скарби з горища.
03.10 Великi українцi.
03.35 Прихована реальнiсть.
04.20 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
05.05 Запрограмованi долi.

Enter-фільм
05.00 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
05.05 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
11.20 “Зiркове життя”.
12.10 Х/ф “Мартин Боруля”.
13.55 Х/ф “Безстрашна гiєна 2”.
15.45 Х/ф “Алегро з вогнем”.
17.20 Х/ф “Наказано узяти живим”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Лимерiвна”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êанал «2+2»
06.00 “Угон по-нашому”.
08.00 Т/с “Рекс”.
10.05, 18.15 “Спецкор”.
10.40, 18.50 “ДжеДАI”.
11.20, 17.15 “Загублений свiт”.
13.20 “Помста природи”.
13.40 Х/ф “У тилу ворога: Вiсь зла”.
15.30 Х/ф “У тилу ворога: Колумбiя”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.30 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 4”.
00.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.25 Мамареготала. Краще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Варта Галактики”.
08.40 Т/с “Сишишь-шоу”.
10.50 Т/с “Сишишь-шоу. Бар”.
11.50 Т/с “Деффективи”.
12.55 М/ф “Американський тато”.
13.50 М/с “Сiмпсони”.
15.40 Т/с “Куратори”.
16.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
18.30 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
22.00 Т/с “Швидка”.
23.35 Т/с “Суперкопи”.
00.30 Т/с “Орвiлл”.

ªâроñпорт
23.35, 00.30 Тенiс. Australian Open. День 1.
01.25, 10.00, 15.30 Тенiс. “Гейм, Шетт i 

Матс”.
01.55, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 12.15, 

16.30, 19.05, 22.30 Тенiс. Australian 
Open. День 2.

12.00 Тенiс. Australian Open. “Матчбол”.
16.00 Тенiс. Патрiк Муратоглу.
17.30 Снукер. “Мастерс”. Лондон. Фiнал.
18.30 Юнацькi Зимовi Олiмпiйськi iгри. Ло-

занна. Огляд.
19.50 Кiнний спорт. Кубок свiту. Лейпцiг. 

Конкур.
20.55 “Дух парусного спорту”.
21.25 Автоперегони. Формула E. Сантья-

го. Огляд.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 08.00, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10, 15.55 Аугсбург - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
08.10 Наполi - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 17.45 Yellow.
10.25 Реал - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
12.10 Шальке - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Дженоа - Рома. Чемпiонат Iталiї.
17.55 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
18.50 Ювентус - Парма. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Барселона - Гранада. Чемпiонат 

Iспанiї.
22.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.40 Аталанта - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
01.40 Герта - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
03.40 Лiон - Лiлль. 1/2 фiналу. Кубок 

французької лiги.

Понеділок

Віâторок

20 січня

21 січня
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UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.25 Гiмн України.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.30, 12.20 Енеїда.
12.05, 14.15, 00.00 Телепродаж.
13.10 Розсекречена iсторiя.
14.30 Д/с “Ремесло за призначенням”.
15.10, 05.25 #ВУкраїнi.
15.40 Бюджетники.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Нашi Грошi.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.25 Д/ф “Українська симiолiка. Пра-

пор”.
20.25 Д/с “Суперчуття”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
04.05 UA:Фольк. Спогади.

Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку 12”.
13.10, 14.25, 04.45 “Свiт навиворiт 6”.
15.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Потрiйний форсаж: Токiйський 

дрифт”.
22.15 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
00.30 Х/ф “Астрал”.
02.20 Х/ф “Жах Амiтiвiлля”.

Iнтер
03.10 “Богинi ефiру”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Корисна програма.
11.05, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
13.00 Х/ф “Опiвнiчне сонце”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Речдок. Особливий випадок. 

Пiд чужим iм`ям”.
23.45 Т/с “Спокуса”.
02.25 Подробицi.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Антизомбi.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.50, 13.20 Х/ф “Глибоководний го-

ризонт”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Т/с “Обмани себе”.
16.45 Х/ф “В тилу ворога”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “В полонi у перевертня”.
22.30 Х/ф “Експат”.
00.30 Х/ф “Нацiя прибульцiв”.
02.00 Стоп-10.

СТБ
06.30, 15.30, 01.05 Т/с “Коли ми вдома”.
12.05 Х/ф “Флiрт з сорокарiчною”.
13.50 Х/ф “Аферисти Дiк та Джейн роз-

важаються”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Один за всiх.
20.05, 22.40 Т/с “Доньки-матерi”.
23.05 Т/с “Наречений”.

Íоâий канал
04.20 Зона ночi.
05.30 Телемагазин.
05.45 Абзац.
06.45, 07.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
08.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
15.00 Х/ф “Мiфiка 5: Боговбивця”.
17.20 Х/ф “З Парижа з любов`ю”.
19.10 Х/ф “13-й район: Цеглянi маєтки”.
21.00 Х/ф “Блейд: Трiйця”.
23.10 Х/ф “Монстри”.
01.10 Ревiзор.

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.35 Полiгон.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.45 Драйв.

07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 22.55 Погода на курортах.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 23.15, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00, 04.45 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 13 

i 14 с.
23.20 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.50, 17.00, 03.05 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Довга, довга справа...”
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05, 16.50, 03.25 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.45 “Правда життя”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Принци повiтря”.
15.30, 20.30, 21.30 Країна У.

16.00, 22.00 Казки У.
16.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.15, 01.40 Правда життя.
08.20, 00.30 Речовий доказ.
09.30, 17.50 Сучаснi дива.
10.25, 16.50 Фестивалi планети.
11.25, 23.05 Дикi тварини.
13.25 Iлюзiї сучасностi.
14.20, 19.35 У пошуках iстини.
15.05, 23.35 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.45 Мiстична Україна.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.35 Боротьба за виживання.
02.40 Телеформат.

Enter-фільм
05.50 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.40 “Зiркове життя”.
09.50 “Спогади”.
10.50, 01.05, 02.45 “Зорянi долi”.
12.30 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
14.20 Х/ф “П`ята печатка”.
16.10 Х/ф “Без року тиждень”.
17.30 Х/ф “Вусатий нянь”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Захар Беркут”.
00.35 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êанал «2+2»
06.00, 08.05 Т/с “Рекс”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.35, 18.50 “ДжеДАI”.
11.15, 17.15 “Загублений свiт”.
13.15 “Помста природи”.
13.40 Х/ф “Команда 8: У тилу ворога”.
15.30 Х/ф “Принц”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.40, 23.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
01.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.05 Мамареготала. Краще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Варта Галактики”.
08.40 Т/с “Сишишь-шоу”.
11.00 Т/с “Сишишь-шоу. Бар”.
11.55 Т/с “Деффективи”.
13.00 М/ф “Американський тато”.
13.50 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Куратори”.
16.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
18.15 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
21.45 Т/с “Швидка”.
23.10 Т/с “Суперкопи”.
00.15 Т/с “Орвiлл”.
03.40 Чистоплюї.

ªâроñпорт
23.35, 00.30 Тенiс. Australian Open. День 2.
01.25, 10.00, 15.30 Тенiс. “Гейм, Шетт i 

Матс”.
01.55, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 12.15 

Тенiс. Australian Open. День 3.
12.00 Тенiс. Australian Open. “Матчбол”.
16.00, 20.55 Снукер. European Masters. 

1 раунд.
19.05 Юнацькi Зимовi Олiмпiйськi iгри. Ло-

занна. Огляд.
19.40 Тенiс. “АТР: за кадром”.
20.15 “Дух парусного спорту”.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 20.05 Yellow.
06.10 Лацiо - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
08.00, 20.15, 22.20, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
08.10 Барселона - Гранада. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
11.10 Дженоа - Рома. Чемпiонат Iталiї.
13.00, 22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
13.55 Андерлехт - Брюгге. Чемпiонат 

Бельгiї.
15.55 Шальке - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.15 Аталанта - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
20.30 Реал - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
23.40 Ювентус - Парма. Чемпiонат Iталiї.
01.40 Аугсбург - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.40 Реймс - ПСЖ. 1/2 фiналу. Кубок 

французької лiги.

UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.25 Гiмн України.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

14.50, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
10.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.30, 12.20 Енеїда.
12.05, 14.10, 00.00 Телепродаж.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.35, 04.40 Своя земля.
15.05, 02.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Iндивiдуальнi перегони. 20 км. 
Чоловiки.

16.50 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25, 05.25 #ВУкраїнi.
18.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45, 04.15 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Епоха честi”.

Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку 12”.
13.10, 14.25, 04.20 “Свiт навиворiт 6”.
15.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Форсаж 4”.
22.15 Х/ф “Чорний лицар”.
00.10 Х/ф “Жах Амiтiвiлля”.
01.40 Х/ф “Астрал”.

Iнтер
03.10 “Богинi ефiру”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Х/ф “Iндокитай”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Пiд чу-

жим iм`ям”.
23.45 Т/с “Спокуса”.
02.20 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.40 Антизомбi.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.20, 13.20 Х/ф “Сонце, що сходить”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20, 21.25 Т/с “В полонi у пе-

ревертня”.
16.55 Х/ф “Брейвен”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
22.30 Х/ф “Швидше кулi”.
00.25 Х/ф “Радник”.
02.30 Стоп-10.

СТБ
06.25, 15.30, 01.05 Т/с “Коли ми вдома”.
11.40 Х/ф “Аферисти Дiк та Джейн роз-

важаються”.
13.15 Х/ф “Дiлова жiнка”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Один за всiх.
20.05, 22.40 Т/с “Доньки-матерi”.
23.05 Т/с “Наречений”.

Íоâий канал
03.40 Служба розшуку дiтей.
03.45 Зона ночi.
05.30 Телемагазин.
05.45 Абзац.
06.45, 07.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
08.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
15.20 Х/ф “Невловимi”.
17.20 Х/ф “Шалена карта”.
19.10 Х/ф “Клони”.
21.00 Х/ф “Медовий мiсяць”.
23.10 Х/ф “Монстри 2. Темний континент”.
01.20 Пристрастi за Ревiзором.

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.20, 14.10, 23.15, 02.15, 05.35 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 08.15 Хронiка дня.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.50, 00.20, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Спостерiгач.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Полiгон.

Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00, 04.45 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 15 

i 16 с.
23.20 По слiдах.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.55, 17.00, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Розiрване коло”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.05, 16.50, 03.30 “Речовий доказ”.
18.20, 03.50 “Правда життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
11.50, 18.00 Панянка-селянка.
13.40 Х/ф “Том Сойєр”.
15.30, 20.30, 21.30 Країна У.
16.00, 22.00 Казки У.
16.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.

01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 БарДак.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
21.30 “Watchdogs”.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 02.40 Правда життя.
09.05, 00.30 Речовий доказ.
10.15, 17.50 Сучаснi дива.
11.10, 16.50 Фестивалi планети.
12.10, 22.35, 01.40 Дикi тварини.
13.10 Iлюзiї сучасностi.
14.10, 19.35 У пошуках iстини.
14.55, 23.35 Загадки Всесвiту.
15.50 Скарби з горища.
18.40 Скарб.ua.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 Ефект Нострадамуса.
03.40 Iсторiя українських земель.

Enter-фільм
05.30 Х/ф “Погань”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.20 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Лимерiвна”.
13.50 Х/ф “Даки”.
15.45 Х/ф “Вусатий нянь”.
17.05 Х/ф “Живе такий хлопець”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êанал «2+2»
06.00 Т/с “Рекс”.
07.55 Т/с “Рекс 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Хранителi скарбiв”.
15.10 Х/ф “Мiсiя на Марс”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.40, 23.25 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
01.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.00 Мамареготала. Краще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Варта Галактики”.
08.40 Т/с “Сишишь-шоу”.
10.30 Т/с “Сишишь-шоу. Бар”.
11.30 Т/с “Деффективи”.
12.30 М/ф “Американський тато”.
13.20 М/с “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “Куратори”.
16.30 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
18.15 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
21.45 Т/с “Швидка”.
23.10 Т/с “Суперкопи”.
00.10 Т/с “Орвiлл”.

ªâроñпорт
00.10 Тенiс. Australian Open. День 3.
01.25, 10.00, 15.45 Тенiс. “Гейм, Шетт i 

Матс”.
01.55, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 13.00 

Тенiс. Australian Open. День 4.
12.45 Тенiс. Australian Open. “Матчбол”.
16.00, 20.40, 20.55 Снукер. European 

Masters. 2 раунд.
19.00 Юнацькi Зимовi Олiмпiйськi iгри. Ло-

занна. Огляд.
19.35 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Чоловiки. Iндивiдуальнi перегони.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 17.45, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Ейбар - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 01.30 Yellow.
08.10, 23.40 Лiон - Лiлль. 1/2 фiналу. Ку-

бок французької лiги.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Аталанта - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Аугсбург - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Реал - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
15.55 Реймс - ПСЖ. 1/2 фiналу. Кубок 

французької лiги.
17.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.50 Барселона - Гранада. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.40 Наполi - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
22.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
01.40 Шальке - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.40 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.

Середа

Четâер

22 січня

23 січня
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UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.25 Гiмн України.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

14.50, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.30, 12.20 Енеїда.
12.05, 14.10, 00.00 Телепродаж.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.35, 04.40 Своя земля.
15.05, 02.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI 

етап. Iндивiдуальнi перегони. 15 
км. Жiнки.

16.55 Скелетон. Кубок свiту. Кiнегзе. За-
їзд 1.

18.20 Скелетон. Кубок свiту. Кiнегзе. За-
їзд 2.

19.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Перша шпальта.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
04.15 Спiльно.
05.25 #ВУкраїнi.

Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

03.50 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку 12”.
13.40 “Свiт навиворiт 6”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15, 22.10 “Жiночий квартал”.
00.05 “Розсмiши комiка”.
04.35 “Свiтське життя”.

Iнтер
03.05 “Богинi ефiру”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 06.10, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Х/ф “Запах жiнки”.
14.50, 15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.

04.30 Студiя Вашингтон.
04.35, 01.25 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Антизомбi.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20, 01.55 Х/ф “Королi боулiнгу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20, 22.50 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.

СТБ
06.35, 16.00 Т/с “Коли ми вдома”.
10.15 Х/ф “Дiлова жiнка”.
12.35 Х/ф “Знайомтеся, Джо Блек”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Х/ф “Панi покоївка”.
20.55, 22.35 Х/ф “Нiч вiдпочинку для 

мами”.
23.30 Давай поговоримо про секс.

Íоâий канал
04.05, 02.55 Служба розшуку дiтей.
04.10 Зона ночi.
05.10 Телемагазин.
05.20, 06.15 Kids` Time.
05.25 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
06.20 Дешево i сердито.
08.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
14.30 Х/ф “Кур`єр”.
16.30 Х/ф “Професiонал”.
19.00 Х/ф “Школа супергероїв”.
21.00 Х/ф “Космос мiж нами”.
23.20 Х/ф “Перший контакт”.
01.20 Х/ф “Демон всерединi”.

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.25, 14.10, 23.15, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25 Драйв.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

15.30 Невигаданi iсторiї.
17.10 Кендзьор.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
00.50 ID Journal.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 05.50 Зоряний шлях.
11.30, 04.10 Реальна мiстика.
12.35 Т/с “Скляна кiмната”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Скляна кiмната”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Подаруй менi життя”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Подаруй менi життя”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
08.40, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.35 “Орел i решка. Морський сезон”.
11.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.50 Х/ф “Ларго Вiнч: Початок”.
19.50 Х/ф “Ларго Вiнч 2: Змова в Бiрмi”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.55, 17.00, 03.05 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iшов четвертий рiк вiйни...”
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50, 03.45 “Правда життя”.
14.05, 16.50, 03.25 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
13.00 Х/ф “Джой”.
15.15, 16.05, 20.30 Країна У.
15.40 Казки У.
16.35 Одного разу в Одесi.
17.30 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.
21.00 М/ф “Епiк”.
23.00 Х/ф “Троє в каное”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 
та К. Трушик.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.30 “Влада хохотала”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 02.40 Правда життя.
09.20, 00.30 Речовий доказ.
10.30, 18.20 Сучаснi дива.
11.25, 17.20 Фестивалi планети.
12.25, 22.35, 01.40 Дикi тварини.
13.25 Iлюзiї сучасностi.
14.30, 20.00 У пошуках iстини.
15.20, 20.45 Таємницi Другої свiтової.
16.20 Скарби з горища.
17.50 Елемент.
19.10 Скарб.ua.
21.45 Ефект Нострадамуса.
23.35 Загадки Всесвiту.
03.35 Бандитський Київ.

Enter-фільм
05.25 Х/ф “Мартин Боруля”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.10 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 01.55, 02.45 “Зорянi долi”.
12.00 Х/ф “Захар Беркут”.
13.40 Х/ф “Битва за Рим”.
15.25 Х/ф “Живе такий хлопець”.
17.10 Х/ф “В добру годину!”
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
00.10 Х/ф “Погань”.
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êанал «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Рекс 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 “Помста природи”.

14.05 Х/ф “Нестримнi”.
15.45 Х/ф “Свiт роботiв”.
19.25 Х/ф “Морський пiхотинець”.
21.10 Х/ф “Морський пiхотинець 2”.
23.00 Х/ф “Холодна сумiш”.
00.50 Х/ф “Буря смiливих”.
02.05 “Облом.UA”.
03.50 “Цiлком таємно-2017”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.30 Мамареготала. Краще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Варта Галактики”.
08.40 Т/с “Сишишь-шоу”.
10.40 Т/с “Сишишь-шоу. Бар”.
11.35 Т/с “Деффективи”.
12.40 М/ф “Американський тато”.
13.35 М/с “Сiмпсони”.
15.35 Т/с “Куратори”.
16.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
18.30 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
21.00 Х/ф “Матриця”.
23.50 Т/с “Орвiлл”.
04.00 Чистоплюї.
04.50 Роздовбаї.

ªâроñпорт
00.20, 01.00 Тенiс. Australian Open. День 4.
01.55, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 13.00, 

18.00 Тенiс. Australian Open. День 5.
10.00, 15.45 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
12.45 Тенiс. Australian Open. “Матчбол”.
16.00, 20.20, 20.55 Снукер. European 

Masters. 1/4 фiналу.
18.55 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Закопане. Чоловiки. HS 
140. Квалiфiкацiя.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Герта - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
08.10 Дженоа - Рома. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 02.10 Барселона - Гранада. 

Чемпiонат Iспанiї.
12.00, 23.40 Yellow.
12.10 Наполi - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Шальке - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.55 Лiон - Лiлль. 1/2 фiналу. Кубок 

французької лiги.
17.40 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
19.25 Аугсбург - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
21.40 Live. Брешия - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
00.20 Андерлехт - Брюгге. Чемпiонат 

Бельгiї.
04.00 Лацiо - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.25 Гiмн України.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.10 Новини.
09.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.50, 13.15, 00.10 Телепродаж.
12.10 Д/с “Королiвський тур”.
13.35 Д/с “Мегаполiси”.
14.05, 02.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Одиночна змiшана естафета.
15.40, 05.45 Погода.
15.55, 04.15 Бiатлон. Кубок свiту. VIII етап. 

Змiшана естафета.
17.35 Т/с “Епоха честi”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.00 Х/ф “Сiмейний портрет в iнтер`єрi”.

Êанал “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Назад у майбутнє”.
11.55 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
14.00 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
16.20 Х/ф “Чорний лицар”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
19.30, 05.50 “ТСН”.
20.15 “Новорiчний Вечiрнiй квартал”.
00.40, 01.30 “Свiтське життя”.
02.20 “Жiночий квартал”.
05.00 “Розсмiши комiка”.

Iнтер
03.05 “Україна вражає”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.05 “Top Shop”.
05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.15 Х/ф “Без сина не приходь!”
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Кортик”.
15.10 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
16.50, 20.30 Т/с “Не жiноча робота”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.40 Особливостi нацiональної роботи.
09.05 Х/ф “Перший лицар”.
11.40 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.

16.50 Х/ф “Цар скорпiонiв 5: Книга душ”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Останнiй мисливець на 

вiдьом”.
21.05 Х/ф “Темна вежа”.
22.50 Х/ф “Час вiдьом”.
00.35 Х/ф “Маска Зорро”.
02.50 Стоп-10.

СТБ
07.20 Х/ф “Нiч вiдпочинку для мами”.
09.15 Т/с “Доньки-матерi”.
17.05 Х/ф “Панi покоївка”.
19.10 Х-Фактор.
22.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
00.10 Х/ф “Чоловiча iнтуїцiя”.

Íоâий канал
03.00 Зона ночi.
05.40 Телемагазин.
05.55 Таємний агент.
07.10 Таємний агент. Пост-шоу.
09.00 Ревiзор.
11.00 Х/ф “Кур`єр”.
13.00 Х/ф “Школа супергероїв”.
15.00 Х/ф “Медальйон”.
16.45, 18.45 Kids` Time.
16.50 М/ф “Монстри проти прибульцiв”.
18.50 Х/ф “Битва за Землю”.
21.00 Х/ф “Елiзiум: Рай не на Землi”.
23.10 Х/ф “Втеча неможлива”.
01.20 Х/ф “Монстри”.

5 канал
06.00 Час-Time.
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 00.20, 02.40, 

04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 По-
года в Українi.

07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.15, 15.40, 17.15 Хронiка тижня.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.50 Афiша.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.

13.50 Навчайся з нами.
16.15 Кендзьор.
18.00 Є сенс.
18.30, 23.15 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15 Полiгон.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.

Êанал «Україна»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.20 Зоряний шлях.
09.30 Т/с “Спадкоємиця мимоволi”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Спадкоємиця мимоволi”.
17.10 Т/с “Чужий грiх”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Чужий грiх”.
22.50 Х/ф “Кохання i трохи перцю”.
00.50, 02.15 Х/ф “Жила собi любов”.
01.45 Телемагазин.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.30 М/ф “Мухнемо на Мiсяць”.
11.00 М/ф “Морська бригада”.
12.45 М/ф “Воруши ластами, Семмi”.
14.15 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “Ларго Вiнч: Початок”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45, 12.00 “Легенди карного розшуку”.
06.10 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
15.40, 02.25 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 01.55 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кухарка”.
21.00 Х/ф “Бiнго Бонго”.
23.00 Х/ф “Поганий Санта”.
00.55 “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
02.55 “Речовий доказ”.
03.55 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Снiгова битва”.
12.00, 13.00, 14.00 Казки У.
12.30, 13.30, 20.00, 21.30 Країна У.
15.00 Х/ф “Троє в каное”.
17.00 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
19.00, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Iгри Приколiв.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Сiмейка У.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.

03.05 БарДак.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Но-
вини.

09.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-

шик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Прямий доказ”.
21.30 “Влада хохотала”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 00.30 Мiстична Україна.
08.45 Україна: забута iсторiя.
10.25 Речовий доказ.
11.35 Таємницi Другої свiтової.
13.35, 21.00 НЛО з минулого.
15.05, 22.40 Сучаснi дива.
15.55 Загадки Всесвiту.
16.45 Дикi тварини.
18.45 Брама часу.
23.30 Фестивалi планети.
01.25 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фільм
05.50 Х/ф “Без року тиждень”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
10.10 “Зорянi долi”.
11.00 “Невiдома версiя”.
11.50 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
13.20 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
14.50 Т/с “Два капiтани”.
19.00 Т/с “На останньому диханнi”.
21.55 Т/с “Крах iнженера Гарiна”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êанал «2+2»
06.00 Т/с “Рекс 2”.
07.50 “ДжеДАI. Дайджест”.
08.50 “Загублений свiт”.
14.45 Х/ф “Машина”.
16.25 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
18.05 Х/ф “Вторгнення: Битва за рай”.
20.00 Х/ф “Книга Iлая”.

22.10 Х/ф “Колонiя”.
00.00 Х/ф “Ця стара машина”.
01.30 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 08.40, 22.30 Мамареготала. Краще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Варта Галактики”.
10.30 М/с “Сiмпсони”.
14.20 М/ф “Американський тато”.
17.20 Х/ф “Матриця: Перезавантаження”.
20.00 Х/ф “Матриця: Революцiя”.
03.15 Чистоплюї.
04.35 Роздовбаї.

ªâроñпорт
00.10, 01.00 Тенiс. Australian Open. День 5.
01.55, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 12.15 

Тенiс. Australian Open. День 6.
10.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
12.00 Тенiс. Australian Open. “Матчбол”.
14.55 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Оберстдорф. Естафета. Команди.
15.45 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Змiшана естафета.
17.15 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Закопане. Чоловiки. HS 
140. Команди.

19.10 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

20.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Банско. 
Жiнки. Швидкiсний спуск.

20.55 Снукер. European Masters. 1/2 
фiналу.

Ôутáол. (Україна)
06.00 Боруссiя (Д) - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45, 18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Реал - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20, 17.15, 23.25 Yellow.
10.30 Брешия - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
12.10 Реймс - ПСЖ. 1/2 фiналу. Кубок 

французької лiги.
13.55 Аталанта - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
16.00 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.25 Live. Боруссiя (М) - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.55 Live. Фiорентiна - Дженоа. Чемпiонат 

Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
20.55, 21.10 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
21.25 Live. Гент - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
23.35 Севiлья - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
01.25, 03.30, 05.30 Топ-матч.
01.40 Еспаньол - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
03.40 Баварiя - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.

П’ятниця

Суáота

24 січня

25 січня
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UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.25 Гiмн України.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.10, 05.00 

Новини.
09.30 Енеїда.
10.25, 12.25, 00.10 Телепродаж.
10.45 Х/ф “Невезучий папарацi”.
12.40, 14.00, 17.15 Д/с “Мегаполiси”.
13.10, 02.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Мас-старт 15 км. Чоловiки.
14.50 Д/с “Дикi тварини”.
15.50, 03.30 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
16.50 UA:Бiатлон. Студiя.
17.35 Т/с “Епоха честi”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф “Басейн”.
04.20 #ВУкраїнi.
04.50 Погода.
05.25 Спiльно.

Êанал “1+1”
06.00 М/ф.
06.25, 07.10 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 6”.
11.15 Х/ф “Форсаж”.
13.15 Х/ф “Подвiйний форсаж”.
15.30 Х/ф “Потрiйний форсаж: Токiйський 

дрифт”.
17.30 Х/ф “Форсаж 4”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.35 “Жiночий квартал”.
01.20 “Вечiрнiй квартал”.
02.35 “Розсмiши комiка”.

Iнтер
03.10 “Добривечiр на Iнтерi”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Великий бокс. Даннi Гарсiя - Iван 

Редкач”.
05.00 “Top Shop”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бiднякiв”.
12.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00 Х/ф “З Неаполя з любов`ю”.
15.00 Т/с “Мене звуть Мелек”.
18.10 Х/ф “Золото Флiнна”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Загублене мiсто Z”.
23.10 Х/ф “Невловимий”.
00.50 “Пережити Холокост. Вiйна Фредi 

Ноллера”.
01.55 “Речдок”.

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Не дай себе ошукати.
06.25 Громадянська оборона.
07.20 Антизомбi. Дайджест.
08.20, 02.00 Секретний фронт. Дайджест.
09.10 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф “Цар скорпiонiв 5: Книга душ”.
15.00 Х/ф “Темна вежа”.
16.50 Х/ф “Останнiй мисливець на 

вiдьом”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Дракула: Невiдома iсторiя”.
22.20 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”.
00.00 Х/ф “Пекло”.

СТБ
06.25 Хата на тата.
18.00, 19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.15 Детектор брехнi.

Íоâий канал
03.20 Зона ночi.
05.45 Телемагазин.
06.00 Таємний агент.
07.20 Таємний агент. Пост-шоу.
09.05, 10.45 Kids` Time.
09.10 М/ф “Луїс i прибульцi”.
10.50 М/ф “Монстри проти прибульцiв”.
12.50 Х/ф “Клони”.
14.40 Х/ф “Битва за Землю”.
16.50 Х/ф “Елiзiум: Рай не на Землi”.
19.00 Х/ф “Репродукцiя”.
21.00 Х/ф “Сiм сестер”.
23.20 Х/ф “Демон всерединi”.
01.10 Ревiзор.

5 канал
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.15 Погода 
на курортах.

08.15, 19.25 Хронiка тижня.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.

09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
10.50 Афiша.
11.15 Vоїн - це я!
12.10, 23.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10 Про вiйсько.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

Анною Мiрошниченко.
21.40 Час-Time.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êанал «Україна»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Чужий грiх”.
12.50 Т/с “Подаруй менi життя”.
17.00 Т/с “Утiкачка”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Утiкачка”.
23.00 Т/с “Горобини китицi червонi”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Горобини китицi червонi”.
02.35 Х/ф “Кохання i трохи перцю”.
04.10 Х/ф “Жила собi любов”.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.35 М/ф “Морська бригада”.
11.20 М/ф “Воруши ластами, Семмi”.
13.00, 02.10 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
00.00 Х/ф “Ларго Вiнч 2: Змова в Бiрмi”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Дикий пляж”.
07.00 “Страх у твоєму домi”.
10.25 Х/ф “Кухарка”.
11.45 Х/ф “Грiшник”.
13.15 Х/ф “Жiноча доля”.
17.00 Х/ф “Бiнго Бонго”.
19.00 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
22.00 Х/ф “88 хвилин”.
00.00 “Легенди карного розшуку”.
01.45 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.20 Х/ф “Свинопас”.
12.30 Танька i Володька.
15.30 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.
17.00 М/ф “Епiк”.
19.00, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.

20.00, 21.30 Країна У.
22.00 Iгри Приколiв.
23.00 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
01.00 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

10.10 “Медексперт” з К. Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 00.25 Мiстична Україна.
08.30 У пошуках iстини.
09.15, 18.30 Брама часу.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Таємницi Другої свiтової.
13.15, 21.00 НЛО з минулого.
14.50, 22.35 Сучаснi дива.
15.40 Загадки Всесвiту.
16.30 Дикi тварини.
23.25 Фестивалi планети.
01.15 Теорiя Змови.

Enter-фільм
06.00 Х/ф “В добру годину!”
07.10, 09.00, 02.30 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
10.05, 10.15, 03.00 “Зорянi долi”.
10.45 “Невiдома версiя”.
11.35 Х/ф “Iзi”.
13.25 Х/ф “Загублене мiсто”.
15.05 Т/с “Два капiтани”.
19.00 Т/с “На останньому диханнi”.
22.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
23.50 Х/ф “У моїй смертi прошу вини-

ти Клаву К.”
01.10 Х/ф “Дайте нам чоловiкiв!”
03.10 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êанал «2+2»
06.00 “Угон по-нашому”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Шаленi перегони”.
11.00 “Вiн, вона та телевiзор”.
13.55 Х/ф “Нестримнi”.
15.30 Х/ф “Морський пiхотинець”.

17.10 Х/ф “Морський пiхотинець 2”.
19.00 Х/ф “Морський пiхотинець 3: Тил”.
20.30 Х/ф “Морський пiхотинець 4”.
22.10 Х/ф “Суддя Дредд”.
00.00 Т/с “Заблудлi вiвцi”.
03.35 “Помста природи”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 08.40, 23.05 Мамареготала. Краще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Варта Галактики”.
10.50 М/с “Сiмпсони”.
14.30 М/ф “Американський тато”.
17.05 Х/ф “Мортал комбат”.
19.00 Х/ф “Мортал комбат 2: Винищу-

вання”.
20.40 Х/ф “Крiд 2”.
03.40 Чистоплюї.
05.00 Роздовбаї.

ªâроñпорт
00.50 Тенiс. Australian Open. День 6.
01.55, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 12.45 

Тенiс. Australian Open. День 7.
10.00, 15.45 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
12.30 Тенiс. Australian Open. “Матчбол”.
16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Чоловiки. Мас-старт.
16.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Закопане. Чоловiки. HS 140.
18.50 Лижнi перегони. Кубок свiту. Обер-

стдорф. Чоловiки i жiнки. Спринт. 
Класика.

19.45 Лижнi двоєборство. Кубок свiту. 
Оберстдорф. HS 140.

20.15 Лижнi двоєборство. Кубок свiту. 
Оберстдорф. Переслiдування.

20.55 Снукер. European Masters. Фiнал.

Ôутáол. (Україна)
06.00 Валенсiя - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45, 15.10, 21.10 “Бундеслiга weekly”. 

Чемпiонат Нiмеччини.
08.15 Торiно - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Гент - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
12.10, 12.40 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
12.25, 14.55, 16.00, 18.25, 20.55, 21.40, 

01.55 Топ-матч.
12.55 Live. Атлетiко - Леганес. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.45, 19.45, 23.55 Yellow.
16.25 Live. Вердер - Хоффенхайм. 

Чемпiонат Нiмеччини.
17.15 Футбол Tables.
18.55 Live. Рома - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
21.55 Live. Вальядолiд - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.05 Iнтер - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
02.10 Байєр - Фортуна. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
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  TV-4
Понеділок, 20 ñічня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Хороший хлоп-

чик. Різдво Джоржа Лопеза» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 Те, що ти любиш
20.45 Українські традиції
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кри-

гою» +16

Віâторок, 21 ñічня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ» 
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі 
12.30 «Начинка»
14.10, 01.00 Х.ф. «Антоніо Віваль-

ді : принц Венеції»
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Перший рейд» 

+16
02.30 Хіт-парад

Середа, 22 ñічня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм

09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Останній герой»
14.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф. «Ферма» +16 

Четâер, 23 ñічня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35, 20.00 Завтра-сьогодні
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що ти любиш
14.10, 01.00 Х.ф. «Одна чаш-

ка кави»
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Необачний» +16 

П’ятниця, 24 ñічня
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Смачна мандрівка
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб 
11.15 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 «Гал-кліп»
14.10, 01.00 Х.ф. «Заради кохання»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.30 Українські традиції
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Примара з гли-

бини» +12 
03.00 Сім’я від А до Я

Суáота, 25 ñічня
06.00 Українські традиції 
06.15 Про нас
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
10.30 Євромакс 
11.00 Про нас 
11.30 Shift. Життя в цифрі 
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Водій» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.00, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Завтра-сьогодні
20.10 Концерт дуету Скриня «Ми-

солов’ї»
22.20, 04.00 Х.ф. «Татусі без шкід-

ливих звичок» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íеділя, 26 ñічня
06.00, 16.30 Завтра-сьогодні
06.30 Shift. Життя в цифрі
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій
10.00 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
21.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Крихітка Гоно-

лулу» +16 
23.45, 02.30 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Примара з глиби-

ни» +12

  ТТБ
Понеділок, 20 ñічня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.50, 12.40 UA Музика 
10.00, 18.10 Сильна доля. 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Українська абетка Першосвіт 
11.50 М/с “Марин та його друзі. 

Підводні історії”

12.15 Додолики
12.30, 16.05 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Діалоги
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.05 Розсекречена історія 
16.15 Д/с Ремесло за призна-

ченням 
16.40 Двоколісні хроніки.
17.15 Населена земля 
17.40 Енеїда 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Своя земля
22.05 Розсекречена історія 

Віâторок , 21 ñічня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.45, 12.40 UA Музика
9.55, 18.10 Сильна доля 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним
11.40 Українська абетка Першосвіт 
11.45 М/с “Марин та його друзі. 

Підводні історії”
12.15 Додолики
12.30, 16.10, 17.30 Лайфхак укра-

їнською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Д/с “Зброя тварин” 
16.25 Бук: Маршрут 
16.40 Двоколісні хроніки. 
17.15 ЗміниТи 
17.40 Енеїда 
19.45 Спільно
20.15 Своя земля 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Пліч-о-пліч 
22.05 Д/ф “Війна на нульовому 

кілометрі” 

Середа, 22 ñічня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 10.45, 12.40 UA Музика
9.05 Концерт Ольги Чубарєвої “Єд-

наймося! “
10.20 Фестиваль”Khortyts ia 

Freedom-2019”.KULSHENKA
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.15 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.40 Українська абетка Першосвіт 
11.45 М/с “Марин та його друзі. 

Підводні історії” 
12.15 Додолики
12.30, 17.30 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25, 22.05 Спецвипуск. Розсекре-

чена історія 
15.15 Д/ф “Українська символі-

ка. Прапор” 

16.10 Перемоги України. Злука.
День Соборності України

16.15 Загадки чернівецьких ат-
лантів 

16.25 Мандруємо вдома 
16.40 Дколісні хроніки. 
17.15 ЗміниТи 
17.40 Енеїда 
18. 05 Сильна доля 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Пліч-о-пліч
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Твій дім 

Четâер, 23 ñічня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.45, 12.40 UA Музика
10.00, 18.05 Сильна доля 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.15 Додолики
11.40 Українська абетка Першосвіт 
11.45 М/с “Марин та його друзі. 

Підводні історії”
12.15 Ти і поліція 
12.25, 16.20, 17.30 Лайфхак укра-

їнською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Д/с “Зброя тварин” 
16.15 Школа доступності. 
16.35 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
16.40 Двоколісні хроніки. 
17.15 ЗміниТи 
17.40 Енеїда 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч
21.20 Разом
21.45 Своя земля
22.05 Д/ф “Заміновані вірністю” 

П’ятниця, 24 ñічня
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.55 Сильна доля
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.15 Додолики
11.55 Українська абетка Першосвіт 
12.00 М/с “Марин та його друзі. 

Підводні історії”
12.15 Ти і поліція 
12.30, 16.15, 17.30 Лайфхак укра-

їнською
12.40 UA Музика
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Д/с “Зброя тварин” 
16.10 Школа доступності
16.30 Мандруємо вдома 
16.40 Двоколісні хроніки. 
17.15 ЗміниТи
17.40 Енеїда 

18.05 Концерт Марії Бурмаки & 
Gypsy lyre “Нове та улю-
блене” 

19.45 Своя земля
20.15 Сильні 
21.15 Схеми. Корупція в деталях 
22.00 Д/ф “Одесити на Донбасі” 

Суáота, 25 ñічня
7.00 Мультфільм “Покахонтас” 
7.25 Додолики
7.50 Марійчин першосвіт 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Лайфхак українською
9.40 Школа доступності 
9.50 UA Музика
9.55 Бук: Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.15 UA: Фольк 
11.10 Бюджетники 
11.40 Енеїда 
12.30 Д/с” Стань диким з нами” 
13.00 Д/Ц “Двоколісні хроніки” 

вип.11
13.25 Загадки чернівецьких ат-

лантів
13.30 Тема дня 
14.00 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
16.10 Т/с “Домашні вогнища” 
18.30 Сильні 
18.45 Своя земля
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
19.35 Пліч-о-пліч 
20.05 Програма “Сніжні Барси 

Карпат”
2 1 . 4 5  К о н ц е р т  О л ь г и 

Чубарєвої”Єднаймося! “

Íеділя, 26 ñічня 
7.00 Мультфільм “Покахонтас” 
7.25 Додолики
7.50 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.10, 12.15 Лайфхак українською
8.30 “Файний ранок”
9.30 Загадки чернівецьких атлантів 
9.35 Артефакти. Спіймай легенду 
10.00 Мандруємо вдома 
10.10 UA: Фольк. Спогади 
11.00 Бюджетники
11.30 Енеїда 
12.30 Д/с” Стань диким з нами” 
13.00 Своя земля
13.25, 19.40 Пліч-о-пліч 
13.55, 20.10 #ВУКРАЇНІ
14.45 Разом
15.10 Д/ф “Заміновані вірністю” 
16.05 Розсекречена історія 
17.00 Біблійна колекція. Худож-

ній фільм “Естер Прекрасна”
18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім 
19:15 ЗміниТи 
19:30 Козацька звитяга
20.35 Д/ф «Нова Зеландія: Забу-

тий рай» 
21.45 Концерт Павла Табакова 

“Любов Жива”
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ПЛЯЦОК «НЕБО НА ЯЗИЦІ»

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 500 г 
борошна, 4 жовтки, 1 склянка цу-
кру, 250 г маргарину, 100 г масла, 
3-4 столові ложки сметани, пачка 
порошку до печива.

МАКОВА НАЧИНКА: 1,5 
склянки маку, 1 столова ложка 
масла, 1 яйце.

ЯБЛУЧНА НАЧИНКА: 1 кг 
яблук, 1 столова ложка меду, 1 
яйце, 1 столова ложка борошна, 
чверть чайної ложечки порошку 
до печива.

Вишні, консервовані у власно-
му соці.

ГОРІХОВИЙ КРЕМ: 200 г ме-
лених горіхів, неповна склянка 
молока, 200 г вершкового масла, 
200 г цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: жир посік-
ти з борошном і порошком до пе-
чива. Додати жовтки, розтерті з 
цукром, сметану. Замісити тісто, 
розділити на три частини. Розка-
чати кожну. Викласти один корж 
у тортівницю, на нього - макову 
начинку, зверху піну з чотирьох 
білків, збитих зі склянкою цукру. 
Випікати в гарячій духовці близь-
ко 20-25 хвилин.

Макову начинку приготувати 
так. Мак запарити окропом, воду 
злити через густе сито.

Підсмажити мак на столо-
вій ложці вершкового масла, по-
стійно помішуючи, щоб зійшла 
піна. До охолодженого маку дода-
ти яйце, перемішати. На другий 
корж покласти яблучну начинку 
й також спекти.

ЯБЛУЧНА НАЧИНКА: 1 кг 
яблук помити, почистити, потер-
ти на грубій тертці, відтиснути 
сік. Додати столову ложку меду, 
яйце, борошно й порошок до пе-
чива. Перемішати.

Консервовані вишні відціди-
ти від соку. Викласти на корж ви-
шні а зверху піну з чотирьох біл-
ків, збитих зі склянкою цукру. Ви-
пікати в гарячій духовці близь-
ко 20-25 хвилин. Спечені й охо-
лоджені коржі перекласти горіхо-
вим кремом і вишнями.

ГОРІХОВИЙ КРЕМ: мелені 
горіхи залити склянкою гарячо-

го молока (молоко повинно ледь 
вкривати горіхи) й трохи пова-
рити, помішуючи. Масло розтер-
ти з цукром, додавати до нього 
по ложці горіхову масу й розти-
рати. За бажання, до крему мож-
на додати чайну ложечку соку з 
лимона.

ТЕРТИЙ ПЛЯЦОК  
З ВАРЕННЯМ 

ПОТРІБНО: 2,4 склянки бо-
рошна, 200 г маргарину, 1 яйце, 
0,5 склянки цукру, 2 ст. л. майо-
незу, 0,5 ч. л. соди, 0,5 склянки 
варення, 1 ст. л. лимонного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: борош-
но розмішати з содою, натер-
ти туди маргарин на тертці, ру-
ками розтерти в крихту. Яйце 
збити з цукром, додати лимон-
ний сік і майонез. Перемішати. 
Додати яєчну суміш до крихти 
і вимісити еластичне тісто. По-
ділити його на 2 частини, один 
шматок загорнути в плівку і в 
покласти морозильник на 10 
хвилин. Інший тонко розкача-
ти на деко. Змастити варенням 
або повидлом на ваш смак. На-
терти холодне тісто з морозил-
ки на крупній тертці рівномірно 
по всій поверхні. Розігріти духо-
вку до 200 градусів і випікати 20 
хвилин.
ПЛЯЦОК ВІД ДАРІЇ ЦВЕК

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 400 г 
борошна, 150 г вершкового мас-
ла або маргарину, 100 г цукру, 3 
яйця, 0,5 скл. сметани, 1 ч. л. роз-
пушувача.

НАЧИНКА: 0,5 кг консерво-
ваних фруктів, 2 ст. л. мелених 
білих сухарів, 100 г горіхів, 3 ст. 
л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: масло або 
маргарин посікти з просіяним 
борошном та розпушувачем, до-
дати розтерті з цукром жовтки, 
сметану і замісити тісто. Форму 
вистелити папером для випічк-
та викласти туди тісто. Рівно-
мірно його розподілити та сфор-
мувати по краях невеликі бор-
тики. Поколоти тісто виделкою і 
пекти у гарячій духовці (200-220 
градусів) протягом 25-30 хви-

лин, до зарум’янення. На гото-
вий корж викласти добре відці-
джені консервовані фрукти (чи 
іншу начинку), посипати їх су-
харями та вкрити піною зі зби-
тих з 3 ст. л. цукру білками. По-
сипте пляцок січеними горіхами 
і печіть у розігрітій духовці (170 
градусів) протягом 20-30 хви-
лин (тривалість залежить від 
духовки). Пильнуйте, щоб біл-
ки не пригоріли. Коли спечеть-
ся, дістаньте і відставте, щоб ви-
стиг.

ЛЬВІВСЬКИЙ ПЛЯЦОК 
«НЕБО В ГУБІ» 

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: бо-
рошно – 300 г, масло – 150 г, роз-
пушувач – 1,5 ч. л., сметана – 3 
ст. л., жовтки з варених яєць – 4 
штуки, цукрова пудра – 100 г.

ДЛЯ КРЕМУ: згущене моло-
ко – 300 г, вершки (від 30%) – 
500 мл, желатин – 15 г. 

ДЛЯ ЯБЛУЧНОЇ НАЧИНКИ: 
яблука (великі, кислосолодкі) – 
6 штук, мед – 3 ст. л., лимонний 
сік – з половини лимона. 

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: шоколад – 100 
г, масло – 70 г, молоко – 100 мл. 

ПРИГОТУВАННЯ: м’яке 
масло збити з цукровою пу-
дрою, додати по одному варе-
ні жовтки. Сметану змішати з 
розпушувачем, додати до мас-
ляної маси. Борошно просія-
ти та додати до масляної су-
міші. Замісити м’яке тісто, за-
горнути його в харчову плів-
ку та відправити в холодиль-
ник на 20-30 хвилин. Поки тіс-
то «відпочиває» в холодиль-
нику, приготувати яблучну на-
чинку. Яблука почистити та на-
терти на грубій тертці, виклас-
ти в каструльку та варити на 
малому вогні до м’якості, зня-
ти з вогню, додати мед та ли-
монний сік. Далі приготувати 
крем. Вершки (50 мл) нагріти 
та розвести в них желатин. Ре-
шту вершків збити на середніх 
оборотах міксера до густоти і, 
продовжуючи збивати, додава-

ти порціями згущене молоко. 
Змішати вершкову масу з жела-
тином. Крем готовий. Вийняти 
тісто з холодильника та поділи-
ти на 2 частини. Акуратно роз-
качати тісто на папері для ви-
пічки. Разом з папером виклас-
ти тісто на форму і відправити 
його в розігріту до 180 градусів 
духовку. Випікати 10 хвилин до 
золотистого кольору. 

ЗІБРАТИ ПЛЯЦОК: на корж 
(коржі дуже ніжні, тому працю-
вати з ними дуже акуратно) ви-
класти теплу яблучну начин-
ку. На начинку - половину кре-
му. Далі - знову корж, начинка, 
крем. Покласти пляцок в холо-
дильник на кілька годин, щоб 
крем застиг. Приготувати гла-
зур. Масло розтопити, додати 
молоко та подрібнений шоко-
лад, на повільному вогні довес-
ти масу до однорідного стану. 
Дати трохи охолонути та вили-
ти на торт.

МЕДОВИЙ ПЛЯЦОК
ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 100 г 

вершкового масла, 3 склянки (по 
250 мл) пшеничного борошна, 2 
ч. л. соди, 3 ст. л. лісового  меду, 1 
склянка цукру, 2 яйця.

ДЛЯ КРЕМУ: 400 г вершково-
го масла, 400 мл домашньої сме-
тани, 350 мл згущеного молока 
(не вареного).

ПРИГОТУВАННЯ: для кор-
жів збити яйця і пів склян-
ки цукру на пухку масу.  В тов-
стостінному банячку сполучи-
ти масло та решту цукру. Нагрі-
вати на невеличкому вогні, по-
мішуючи,  поки не розчинить-
ся цукор. Далі докласти мед. 
Довести до кипіння і швид-
ко докласти соду.  Відразу зня-
ти з вогню. Маса дуже збіль-
шиться в об'ємі. Дати вистиг-
нути масі до 75 градусів і вли-
ти збиту яєчну суміш, перемі-
шати. Повернути масу на во-
гонь і  вмішати склянку просі-
яного борошна, далі  вмішати 
другу склянку. Зняти з вогню і 
вмішати третю склянку борош-
на.  Тісто розділити на 10 шма-
точків, кожен з яких розкачати 
дуже тонко, вирізати коржі та 
випекти до золотистого кольо-
ру при 180 градусах. На один 
корж піде 5-6 хвилин в духовці.

Для крему масло кімнат-
ної температури збити на пух-
ку масу. Докладати по столовій 
ложці згущеного молока, постій-
но збиваючи. Далі докладати по 
столовій ложці сметани, але зби-
вати далі  крем на найменших 
оборотах міксера, або, навіть, 
вручну. Перемастити коржі кре-
мом. Також кремом оформити 
верхи і боки пляцка та присипа-
ти крихтами від коржів. Відпра-
вити пляцок у холодильник мі-
німум на добу, а краще - на дві. 
Тоді його смак розкриється най-
повніше .

ПОЛЬСЬКИЙ ПЛЯЦОК 
«КОРІВКА»  

ПОТРІБНО ДЛЯ БІСКВІТУ: 8 
яєць, 240 г борошна, 200 г цукру, 
0,5 ч. л. розпушувача.

КРЕМ: 1 пачка солодкого пу-
дингу, 1,5 скл. молока, 300 г масла.

КАВОВЕ СУФЛЕ: 2 ст. л. жела-
тину, 1,5 скл. молока, 1 ч. л. роз-
чинної кави, 2 пачки загущувача 
для молока (або упаковка крему, 
що збивається на молоці), близь-
ко 200 г печива (краще крекери 
або якесь тверде, типу «Корівка»), 
1-1,5 банки вареної згущівки.

ПРИГОТУВАННЯ: для біскві-
ту білки збити на круту піну, по-
ступово додаючи цукор. Тоді дода-
ти жовтки і злегка вимішати лож-
кою. Далі  акуратно і поступово 
всипте просіяне борошно, перемі-
шане з розпушувачем. Можна за-
мінити частину борошна 1-2 ст. л. 
кокосової стружки, за бажанням. 
Акуратно вимішати ложкою. Тісто 
викласти до форми на пергамент 
і випікати близько 40 хвилин при 
температурі 180°-200°С. Як охоло-
не, розрізати готовий бісквіт на 
два коржі. 

ДЛЯ КРЕМУ: зварити пудинг 
за інструкцією, але на 1,5 скл. мо-
лока, щоб був густіший. Виклас-
ти його у посудину і залишити ви-
стигнути. Далі з масла та пудин-
гової маси приготувати крем. Для 
цього спочатку збити міксером 
масло, яке має бути кімнатної тем-
ператури, і до нього по одній лож-
ці додавати пудингову масу, продо-
вжуючи збивати до утворення од-
норідної маси. Усілякі есенції, аро-
матизатори, коньяки – це все ві-
тається і додається за бажанням. 
Складати пляцок таким чином: 
нижня частина бісквіту, тоді поло-
вина крему, верхня частина біскві-
ту, друга половина крему. Зверху 
викласти шар печива, тоді шар ва-
реної згущівки, знову печиво. 

На печиво викласти кавове 
суфле. ДЛЯ СУФЛЕ: желатин роз-
ведіть у 100 г води, коли розбух-
не, загріти на плиті. Потрібно, щоб 
усе добре розчинилося, але не ки-
піло. Вистудити желатин до кім-
натної температури. У холодному 
молоці розчинити 1 ч. л. розчинної 
кави, тоді додати загущувач і зби-
ти. Замість молока із загущувачем 
можна використати вершки для 
збивання. І коли та маса буде зби-
та, додати  вистиглий желатин і 
ще трохи збити. Але не дуже довго, 
бо та маса швидко застигає. Прак-
тично одразу потрібно наклада-
ти це суфле на верхній шар печива 
і швиденько рівняти. Боки пляц-
ка можна вирівняти або цією пін-
кою, або кремом. Присипте звер-
ху за бажанням шоколадом, коко-
совою стружкою чи іншою посип-
кою для краси.

НЕБО НА ЯЗИЦІ: 
неймовірні 
пляцки, знайомі 
з дитинства
Пляцки - неймовірно смачна та красива випічка, традиційна 
для Західної України. Особливим шиком вважається, коли 
спечений пляцок має красивий та цікавий зріз, смачне та 
оригінальне поєднання різних-прерізних коржів і начинок, а ще, 
аби по висоті був таким великим, щоб, як би ви не відкривали 
рота, він туди ніяк не влазив. Смачними пляцками багато з нас 
ласували у матусь і бабусь. Згадаймо сьогодні смак дитинства 
і родинного затишку. З деякими рецептами доведеться 
помарудитися, але вони того варті.
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У зв’язку з відкриттям  
нового магазину одягу запрошуємо 

НА РОБОТУ  
ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА!

Графік роботи з 8:00 – 18:00 год. 
(2 вихідних в тиждень)

Заробітна плата – від 5000 грн.
Тел.: 067 196 1968.

На роботу потрібен 

ОББИВАЛЬНИК  
М'ЯКИХ МЕБЛІВ. 

Оплата за домовленістю. 
Тел.: 067 904 90 33 

(Сергій Мирославович).

ВІДПОВІДІ

Конгрес ділових жінок України ви-
словлює щирі співчуття Олені Юріївні 
Сидорович, Людмилі Михайлівні Без-
губенко, усій родині з приводу смерті 
чоловіка, зятя 

Романа Орестовича 
СИДОРОВИЧА.

Нехай у Вічності буде легко і світло 
душі покійного, а Господь прийме його 
у Царство Небесне.

Забути  - не в силі,
Вернути – не в змозі.
Найрідніша людина не вмирає. 

Вона просто з нами поруч жити пере-
стає. 

Вічная пам’ять.

СПІВЧУТТЯ

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 По-
даткового кодексу України, плат-
ник податку має право на зменшен-
ня суми загального місячного опо-
датковуваного доходу, отримувано-
го від одного роботодавця у вигляді 
заробітної плати (інших, прирівня-
них до неї, відповідно до законодав-
ства виплат, компенсацій та винаго-
род), якщо його розмір не перевищує 
суми, що дорівнює розміру місячного 
прожиткового мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня звітно-
го податкового року, помноженого на 
1,4 та округленого до найближчих 10 
гривень.

У 2020 році розмір зарплати, 

що дає право на податкову соці-
альну пільгу, складає 2943 гривень 
(прожитковий мінімум на працез-
датну особу у розмірі 2102 грн. х 
1,4), у 2019-ому - 2690 грн. (1921 
грн. х 1,4), у 2018-ому - 2470 грн. 
(1762 х 1,4).

Тобто, фізична особа, яка пра-
цює неповний робочий день, має 
право на податкову соціальну піль-
гу за умови, якщо розмір її зарпла-
ти не перевищує граничного розмі-
ру для отримання податкової соці-
альної пільги.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС у 

Тернопільській області. 

У міжнародному 
розшуку перебу-
ває житель Терно-

пільського району - Бу-
дій Арсен Юрійович, 
1996 року народження. 

- Чоловік на авто Dacia 
Logan скоїв ДТП, в якій за-
гинули люди, - повідомили 
в обласному управлінні На-
цполіції. - 11 грудня на доро-
зі в обхід Тернополя, поблизу  
с. В. Глибочок, він виїхав на 
смугу зустрічного руху та врі-
зався в рейсовий автобус. В 
результаті удару одна жінка 
загинула, а семеро з травмами 
потрапили до лікарні.

У поліції кажуть, що змоги 
доправити підозрюваного в 
суд для обрання міри запобіж-
ного заходу не мали, оскільки 
водія іномарки госпіталізува-
ли до реанімаційного відді-
лення.

- Медики заявили, що чо-
ловік у важкому стані й за-
лишати лікувальний заклад 
йому небезпечно для життя. 
Надали і довідку про те, що 
стан хворого не дозволяє пе-
ребувати в умовах ІТТ чи слід-
чого ізолятора. Проте 15 груд-
ня підозрюваний в супроводі 
родичів покинув приміщення 
лікарні на інвалідному візку, - 
додали у поліції.

Оперативники з’ясували, 
що втікач перетнув Держав-
ний кордон в бік Республі-
ки Польща. Ймовірно, чоло-
вік перебуває в Італії, оскіль-
ки має документи на прожи-
вання там.

Сьогодні відомі резуль-
тати судово-медичної екс-
пертизи на стан алкоголь-
ного сп’яніння підозрюва-
ного. Згідно з результата-
ми, водій Dacia Logan вжи-
вав спиртне. У його крові 
виявили 2,5 проміле алко-
голю.

Наразі готують докумен-
ти в інтерпол для проведення 
екстрадиції.

Чи можлива податкова соціальна 
пільга при неповному робочому дні

Втік з лікарні: винуватця ДТП на Тернопільщині 
оголосили у міжнародний розшук
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ГОРОСКОП
З 15 до 22 січня

ОВЕН 
Ви можете зiпсувати стосун-

ки з партнерами. Конфліктна 
ситуацiя може призвести до сер-
йозних фінансових розбіжностей.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви розчаруєтеся в друзях. 

Попереду екстрені наради, 
укладання договорiв i робота у 
вихідні. Бунтувати не потрібно. 
Навпаки, вашi надзусилля себе 
виправдають.

БЛИЗНЮКИ 
Можливі премії і збільшен-

ня зарплати. Нова робота буде 
набагато цікавішою та пер-
спективнішою за попередню. 
На вас чекає неабиякий успіх.

РАК 
Відсторониться від про-

блем, ретельно вивчiть ситу-
ацію, але не поспiшайте ухва-
лювати остаточні рішення. 
Тиждень сприятиме честолюб-
цям і трудоголікам.

ЛЕВ 
Бiзнесменiв підстерігають 

фінансові претензії, вiд вас ви-
магатимуть повернення боргiв. 
Доведеться взяти блокнот і ре-
тельно записувати всі витрати. 

ДІВА 
В особистих стосунках на-

став складний перiод. Ви шука-
тимете вихід зі складної i навiть 
тупикової ситуації, а iнколи до-

ведеться йти на компромiс. 
ТЕРЕЗИ 
Якщо ви остаточно ви-

значитеся з вибором, можна 
розраховувати на продовжен-
ня стосункiв. У декого з вас 
вони перейдуть у серйознi 
вiдносини.

СКОРПІОН 
Ви станете заручником об-

ставин, доведеться вiдіграти 
незвичайну для себе роль. Щоб 
невдачі обійшли вас, треба 
дiяти на випередження.

СТРІЛЕЦЬ 
Попри професійний успіх 

можуть бути фiнансовi про-
блеми. Слiд бути уважнішими 
й не робити ризикованих кро-
ків. Остерiгайтеся сумнiвних 
пропозицiй.

КОЗЕРІГ 
Не виключено, що ви займа-

тиметеся рутинною роботою. 
Підприємці почнуть реоргані-
зацію справи, яка триватиме 
довгий час.

ВОДОЛІЙ 
Сміливо беріться за най-

ризикованіші проєкти. Ви 
досягнете неабиякого успіху. 
Колеги підтримають вас і до-
поможуть зробити кар’єру. 

РИБИ 
Бiльшiсть представників 

цього знака можуть розрахо-
вувати на отримання кредиту, 
спонсорську допомогу, під-
тримку батьків або близької 
людини.

 Вітаємо!
Дорогого чоловіка, люблячого 

батька, сина, похресника та брата
Василя Станіславовича 

Горошка
з 50-річним ювілеєм та з Днем ангела!
 Твій ювілей - не тільки Твоє свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров'я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди оберігає!
Нехай Господь повсюди в поміч буде,
На всіх дорогах береже від зла.
Бажаєм радості, удачі, сили,
На многії і благії літа!

З любов’ю – дружина Надія, донечка Ліля, 
мама Лідія, мама Віра, тато Іван, хресна 

мама Галина з чоловіком, брат Іван з 
сім’єю, брат Андрій з сім’єю. 

Вітаємо!
Дорогу матусю, люблячу бабусю і прабабусю

Ориславу Миколаївну Розевик 
з Ланівців
із ювілеєм!

 Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Спасибі Вам, рідна, що живете на світі,
За лагідне серце, за очі привітні.
За руки – такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Хай Вас обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі життєві дороги!
Живіть нам на радість у щасті і в мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та сили!
Щоб ніколи не знали Ви втоми,
Хай мир і достаток будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

 З повагою і любов’ю – діти, внуки, правнучка, уся родина.

Вітаємо!
Дорогого синочка, люблячого братика, турботливого внука

Василя Вальчишина
з Вікнин Збаразького району з 15-річчям і з Днем ангела!

 Вітаємо!
Любу донечку, дбайливу сестричку, 

хорошу внучку, кмітливу 
правнучку, класну племінницю і 

похресницю
Юлію Коровець 

із с. Вікнини Збаразького району
з 10-річчям!

З ювілеєм Тебе ми вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Здоров’я міцного – на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.

Наша рідна дівчинко, наше ясне сонечко,
Успіх хай проміниться у Твоє віконечко.
Дощиком яснесеньким пада з неба щастя, 
Хай Тобі, дитинко, все на світі вдасться!
Виростай здоровою, мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися Твої тато з мамою.
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорогенька донечко, будь завжди щаслива! 
Щоб було життя Твоє – наче повна чаша,
Сонця і тепла Тобі, ювілярко наша! 

З любов’ю - мама Оксана, тато Вітя, братик Саша, 
сестричка Єва, бабусі Марія і Надія, дідусі Іван і Микола, 

прабабусі Надія, Люба, Анна, хресні Руслан та Оля з сім’ями, 
дядьки Ваня і Діма з сім’ями та вся велика родина. 

Вітаємо!
Дорогу дружину і маму, люблячу 

бабусю, свекруху і чудову 
сестричку

Євгенію Василівну Вальчук
із Вікнин Збаразького району

з 60-річчям!
У цей зимовий сніжний час,
Час відпочинку й святкування,
Прийміть, ріднесенька, від нас 
Ви найщиріші привітання. 
Достаток в хату хай зайде 
До Вас і до усіх в родині,
Хай Бог в житті завжди веде
І поруч буде в кожній днині.
Здоров’я й щастя зичим не на рік – 
На все життя бажаєм щиро,
Щоб більш веселощів траплялося земних,
Щоб Ваше серце, рідна, не боліло!
Хай життя Вам дарує радість велику,
Бо ж ніколи нікому не бажали Ви зла,
Низький Вам уклін від усіх нас,
                                  від дітей та онуків,
Зичимо миру, довголіття, добра!
З любов’ю і повагою – чоловік Микола, син Дмитро з дружиною 

Марією, син Михайло з дружиною Оксаною, внуки, сестри Лю-
бов і Катерина з сім’ями та вся велика родина.

Щиро всі Тебе вітаєм
З гарним віком, молодим,
Нехай Господь обласкає
Своїм світлом осяйним.
Нехай ангел наворожить
Долі гарної в житті,
Хай добра Тобі намножить
На майбутньому путі.
Творчих злетів-високостей

Гарних друзів на всяк день,
Хай прийде фортуна в гості 
І наспівує пісень!
Здоров’я міцного багато,
Ніколи дарма не сумуй,
Вісток тривожних не знати,
Яскраві моменти цінуй!

З любов’ю - тато Ігор, мама Катя, 
брат Саша, бабуся Галя і вся родина. 

На фото Мирослава Коломійчука: ланівча-
нин Ігор Талабан – учасник АТО, служить в 44-
ій тернопільській артилерійській бригаді, брав 
участь у бойових діях на територіях Луганської 
та Донецької областей. Ланівчанин Олександр 
Антощук – учасник АТО, військовослужбовець 
44 Тернопільської артилерійської бригади, брав 
участь у бойових діях в Попасній, Новозванівці, 
Кримському. 

Сергій Маглюк з Ланівців служить в Львів-
ській десантно-штурмовій бригаді, учасник 
АТО, брав участь в боях під селом Победа Луган-
ської області, містом Щастя, Краматорськ, селом 
Піски Донецької області. 

Ланівчанин Юрій Гринчук служить в окре-
мій механізованій 93 бригаді. Брав участь у бо-
йових діях в місті Бахмут та Севєродонецьк До-
нецької та Луганської областей. 

Наші герої!

Щиро дякуємо вам, дорогі 
захисники, за вашу мужність!




